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  االلددييوواانن  االلووططينين  للللثثققااففةة  ووااإلإلععالالمم  

  تتااررييخخ  االلننششااطط  االلسسااععةة  االلممششااررككنيني
  أأههدداافف  االلننششااطط

  ننووعع  االلننششااطط
للررقق اا

  مم
  االلففضضااءء

 30/04/2022-06 يومطيلة ال جالوي محمد
الــتــعــريــف بــفــن اخلــط الــعــريب 

 وانواعه
  0011 معرض فن اخلط العريب واحلرفيات

ــــــممــــــررككــــــبب   االل

االلــــــثثــــــققــــــاايفيف  

ــــدد   ــ ــ ــ ــ ــ ــببــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ععــ

ــــاابب   ــــووههــــ ــــ االل

ــييــــــمم   ــللــــ ــ ــ ــ ــ سســــ

  ببششننووةة

 أندليس-جمعية الراشدية

  شعر -كمال رششار 
 07/04/2022 30سا22

برنامج ســــــهرات فنية روحانية 

مديح: شــــــعر  وصـــــالت  –� ال

 غنائية روحانية من الرتاث

  0022 فنية � نوع االندليس  سهرة

 شعيب-محمد فتيح حمزة

 شعيب-الشيخ المهدي

 شعيب -محمد حوايت

  0033 سهرة غناء شعيب � إطار احياء ليايل رمضان 08/04/2022 30سا22

 أندلسيي-جمعية الباشطارزية

 شعر–أحمد جمعي  
 09/04/2022 30سا22

اســتقطاب العائالت عرب برمجة 

 طبوع غنائية مختلفة

 ة غنائية � طابع االندلسسهر 

 والقاءات شعر 
0044  

 شعيب-جمال بوطالب

 شعيب-مداين دوادي

 شعيب-وليد الطويل

 14/04/2022 30سا22
ســــــهرة عائلية خاصــــــة بمحيب 

 طابع الشعيب
  0055 سهرة فنية � طابع الشعيب

 أندليس-جمعية الفن األصيل

 شعر-محمد شماريخ
  0066 سهرة اندليس والقاءات شعرية تقعدة اندلسية للعائال 15/04/2022 30سا22
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 شعيب-حسام دهال

 شعيب-وليد مجايج

 شعيب-فايز غمايت

 16/04/2022 30سا22
احياء وتنشــــــيط ليايل الشــــــهر 

 الكريم
  0077 سهرة فنية � الطابع الشعيب

 أندليس-جمعية نسيم الصباح

 شعر-براهيم قوادري نونة
 سهرة ثقافية متنوعة 21/04/2022 30سا22

ــدليســــــ مع ســــــهرة فن ــة � الطــابع االن ي

 القاءات شعرية � اطار احياء شهر الرتاث
0088  

 أندليس-جمعية دار الغرناطية

 شعر-فضيل رشيف
  0099 غناء اندليس والقاءات شعرية حفل عائيل  22/04/2022 30سا22

 اجلمعية الساحلية الفنية و الثقافية للمديح

 مديح / شنوي– -جمعية إثران نشنوين

 شعر-بوشالغم عبد القادر

 23/04/2022 30سا22
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  1100 سهرة مديح و شعر

 أندليس-جمعية المنارة

 شعر-رشيد زحايل
 24/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  1111 سهرة فنية � الطابع االندليس و شعر

 06/04/2022 30سا22 -وهران–جمعية دار الفن 
اء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر احي

 الكريم
  1122 حفل اندليس

ــــةة   ــ ــ ــ ــــ ــــااعع ــ ــ ــ ــــ قق

  ووههرراانن

 -العاصمة-خليل بابا احمد- 

 -باريس-إبراهيم حاج قاسم-
 07/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  1133 حفل اندليس متنوع

 وهران -ريم حقيقي-

 -وهران-جمعية نسيم األفراح- 
 08/04/2022 30سا22

ليايل الشـــــهر احياء و تنشـــــيط 

 الكريم
  1144 حفل اندليس متنوع
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 -تلمسان- مريم بن عالل-

 -وهران-نارص الغافور-

 -وهران-زيك بن مراح-

 09/04/2022 30سا22
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  1155 حفل اندليس

 وهران -جمعية النهضة

 -اجلزائر العاصمة-المية ايت عمارة
 13/04/2022 30سا22

ليايل الشـــــهر احياء و تنشـــــيط 

 الكريم
  1166 حفل اندليس

 14/04/2022 30سا22 ايت منقالت
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  1177 اغنية قبائلية

 -بشار-الفردة

 -بشار-معلم حبيب خانو
 15/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  1188 حفل قناوي

 16/04/2022 30سا22 -وهران-مصطفى بلخوجة
ياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر اح

 الكريم
  1199 حفل فين � طابع األندليس

-جمعية احباب الشــــــيخ العريب بنصــــــاري

 -تلمسان
 20/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  2200 حفل فين � طابع االندليس

 21/04/2022 30سا22 -اجلزائر العاصمة-ليىل بورصايل
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  2211 حفل فين اندليس

 22/04/2022 30سا22 وهران -جمعية نسيم االندلس 
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  2222 حفل فين � طابع االندليس

 -اجلزائر-منال غريب-

 -تلمسان- بدر الدين خلدون-
 23/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  2233 حفل اندليس متنوع
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 شيخ جلول (العروة الوثقى)ال-

 فرقة الروايب-

 -وهران-فرقة الرحاب-

 27/04/2022 30سا22
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  2244 سهرة انشاد

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  07/04/2022 30سا22  الفنانة ريم تاكوشت' زبيدة الزف'  

 الكريم

 مونولوغ كوميدي
2255  

  ففااععةة  ييرسرس

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  08/04/2022 30سا22  تشيبا بنك"  تعاونية بور سعيد'

 الكريم

 مرسحية
2266  

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  09/04/2022 30سا22 الفنان محفوظ بركان' فيتناس'

 الكريم

 مونولوغ كوميدي
2277  

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  14/04/2022 30سا22 الفنان فضيل عسول' زاالميت'

 الكريم

 لوغ كوميديمونو
2288  

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  15/04/2022 30سا22 الفنانة نرسين بلحاج 'طيوشة'

 الكريم

 مونولوغ كوميدي
2299  

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  16/04/2022 30سا22 الفنان مولود عمورة' حريروش'  

 الكريم

 مونولوغ كوميدي
3300  

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  28/04/2022 30سا22 الفنان جمال زيرق' هكذا وال اكرث'

 الكريم

 مونولوغ كوميدي
3311  

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  29/04/2022 30سا22 فرقة المنشد رياض برج بوعريريج

 الكريم
  3322 حفل مديح ديين
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احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر  30/04/2022 30سا22 تزيي وزو– فرقة المنشد اسامة بونار 

 الكريم
  3333 ح ديينحفل مدي

 عبد الرحمن القيب-

 نارص مقداد-
 06/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  3344 حفل شعيب

ــــةة   ــ ــ ــ ــــ ــــااعع ــ ــ ــ ــــ قق

  ااالالططللسس

 مهدي طماش-

 عزيوز رايس-
 07/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  3355 حفل شعيب

 ديدين كروم-

 عبد القادر رششام
 08/04/2022 30سا22

اء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر احي

 الكريم
  3366 حفل شعيب

   عبد الرزاق قنيف-

 كمال بورديب- 
 09/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  3377 حفل شعيب

 مصطفي بلحسن-

 مراد جعفري-
 13/04/2022 30سا22

احياء وتنشـــــيط  ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  3388 حفل شعيب

 بهجة رحال-

 حسنة هين - 
 14/04/2022 30اس22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  3399 حفل اندليس

 المسيلة -المنشد نجيب عياش  -

 العاصمة -فرقة االرساء -
 15/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4400 حفل انشاد

 كمال احلرايش - 

 بايج البحري-
 16/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 لكريما
  4411 حفل شعيب
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 عبد القادر شاعو  -

 رضا دوماز-
 20/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4422 حفل عاصمي متنوع

 ايت منقالت
 21/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4433 حفل قبائيل

 فرقة الفردة
 22/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4444 حفل قناوي

 سمري تومي-

 23/04/2022 30سا22 نعيمة دزيرية -
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4455 حفل عاصمي متنوع

 حميدو  -

 كمال عزيز  -
 25/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4466 حفل شعيب

 نادية بن يوسف -

 سمري العاصمي- 
 26/04/2022 30سا22

ياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر اح

 الكريم
  4477 حفل عاصمي متنوع

 منال حديل -

 نادية قريف-
 27/04/2022 30سا22

احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4488 حفل اندليس

 نور الدين عالن -

 توفيق عون   -

 نرص الدين قالزي-

 28/04/2022 30سا22
احياء و تنشـــــيط ليايل الشـــــهر 

 الكريم
  4499 حفل شعيب

 محمد بن الشيخ-

 طارق عياد-

 00سا21
07/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضاين

 حفل فين شعيب 
5500  

ــــةة   ــ ــ ــ ــــ ــــااعع ــ ــ ــ ــــ قق

ــــــععــــــررووضض   االل
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 سيف الدين بوحة -

 صربينة قرييش -

 00سا21
08/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضاين

 عرض مرسيح ثنايئ
5511  

ــــاايي    0088 ــــ مم

11994455  

 وليد الصغري  -  ببخخررااططةة

 فافا البجاوي -

 عماد باشا -

 00سا21

14/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 حفل فين قبائيل و سطايفي

5522  

 ريم تاكوشت " ليسبوار" -

 كوميشة"«عطوط نسيبة  -

 00سا21
15/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 عروض مونولوق
5533  

 سيليا ولد محند -

 ياسني زواوي -

 00سا21
22/04/2022 

ـــاء و ــيـــايل   احــي ــل ــنشـــــــيــط ال ت

 الرمضان

 حفل فين شبايب
5544  

 شاكر بولمدايس -

 

 00سا21
23/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 عرض منولوج "ديكتاتور"
5555  

  -قسنطينة- صالح الدين خالدي

 بجاية -فرقة الذاكرين

 00سا21
28/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

ح بطـــابع احيـــاء ليلـــة القـــدر بحفـــل مـــدي

 عيساوة 
5566  

 عدالن الفرقاين-

 جميل باي- 

 00سا21
06/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية � � طابع المالوف
ــــةة    5577 ــ ــ ــ ــــ ــــااعع ــ ــ ــ ــــ قق

ــــــععــــــررووضض   االل

ــــــربربىى   ــــككــــ ــ ــــ االل

ــــاايي   ااححممــــدد  بب

  ققسسننططييننةة

 مراد صاويل'الصباط"-

 صابر عيايش"العساس"-

 00سا21   
07/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 هرة فكاهيةس
5588  

 العريب شوشانة-

 عادل مغواش-

 00سا21
08/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية � طابع المالوف
5599  
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 سليم الفرقاين-

 فويف القسنطيين-

 00سا21
09/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية � المالوف و العيساوة
6600  

 زين الدين بوشعالة-

 عبد احلكيم بوعزيز-

 00سا21
13/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية � المالوف و العيساوة
6611  

 امني بومدين'الطفولة"-

 هنا"-فريد زمورة"هنا-

 00سا21
14/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فكاهية 
6622  

 احمد بن خالف-

 امني بونواح-

 00سا21
15/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية � المالوف و العيساوة
6633  

 عباس ريغي-

 دار البحري-

 00سا21
16/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية مالوف ووصفان 
6644  

 كمال بوعكاز"وين راك رايح"- 

 مفيدة عداس "وان مان شو"-

 00سا21
20/04/2022 

ــ ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت ــيـــايل احــي ل

 الرمضان

 سهرة فكاهة 
6655  

 احمد عوابدية -

 بن وهيبة عبد الله -

 خالد عيمر- 

 00سا21

21/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

لمـــالوف  لمـــالوف و ا فنيـــة � ا هرة  ســــــ

  6666 التونيس

 رشيد سقين-

 توايت توفيق- 

 شمس الدين جبايس

 00سا21

22/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية � المالوف

6677  

 مالك فقريات-

 حسني بن رحمة- 

 00سا21
23/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة فنية الفقريات و المالوف
6688  
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 العاصمة-ليىل بورصايل  -

 قسنطينة -الفرقة النسائية للمالوف -

 00سا21
27/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 و مالوفسهرة أندلسية 
6699  

 عبد اجلليل اخروف-

 فرقة أوالد شياد-

 00سا21
28/04/2022 

ــيـــايل  ــل ــنشـــــــيــط ال ـــاء و ت احــي

 الرمضان

 سهرة انشاد وعيساوة
7700  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ررييااضض    االلففتتحح  ببددييوواانن  22002222االلربربننااممجج  االلممققرترتحح  للششههرر  ررممضضاانن  االلممععظظمم  للسسننةة  

  االلههئئييةة  االلممننظظممةة    ممككاانن  االلننششااطط  االلننششااطط  ووااللتتووققييتتتتااررييخخ    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

عروض ترفيهية، ألعاب تربوية تنشيطية و أناشيد مع   0011

   NICHO المهرج المنشط

  2022افريل  07

 سا  22:00
 المرسح الصغري

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة ثقافة وفنون 

0022  
 أمسية غنائية متنوعة مع الفنان سمري العاصمي

 2022افريل  08

 سا 22:00
 قاعة ابن زيدون

0033  
حسيبة عبد الرؤوفمطربة  أمسية غنائية متنوعة مع ال  

  2022افريل  10

 سا 22:00
 قاعة ابن زيدون

0044  
 HAFFAFمجموعة تنشيط مهرج ترفيهي مع 

  2022افريل  10

 سا  17:00
 المرسح الصغري

متنوعة مع الفنانني سامي زرياب و الفنانة  أمسية غنائية  0055

 بريزة و الفنانة تانينا

  2022افريل   12

 سا 22:00
 قاعة ابن زيدون

0066  
 HARRY HODINI  تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

 2022افريل   13

 سا  17:00
 المرسح الصغري

0077  
 سهرة فنية شعبية مع  الفنان لمني سعدي

  2022افريل  14

 سا 22:00
 قاعة ابن زيدون

معرض رمضانيات رياض الفتح.. يتعلق بالصناعات   0088

 التقليدية المحلية

 (لمدة أسبوع) 2022افريل    14

 سا 22:00
 بهو قاعة ابن زيدون

0099  
  K-MAGICتنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

  2022افريل   16

 سا 22:00
 المرسح الصغري



1100  
 قاعة إبن زيدون  16/04/2022 ندوة فكرية حول سرية الشيخ عبد احلميد إبن باديس 

مديرية الثقافة لوالية 

 اجلزائر 

 مؤسسة ثقافة وفنون قاعة ابن زيدون  2022 افريل  THOUGS  17سهرة فنية مع براعم توقز   1111

احلرف والصناعات –معارض متنوعة (فنون تشكيلية   1122

 التقليدية بمناسبة شهر الرتاث 
 فضاء إيجورا  2022ماي  18أفريل إىل  18من 

الديوان الوطين للثقافة 

 واإلعالم 

1133  

 قاعة إبن زيدون  18/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية 

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

1144  
 حفل فين أندليس مع الفنانة ايمان سحري

  2022افريل   19

 سا  22:00
 قاعة ابن زيدون

 مؤسسة ثقافة وفنون 

  ألعاب تربوية  تنشيطية مع المهرج   عروض ترفيهية ،  1155

DENNI EL HADI 

  2022افريل  19

 سا  17:00
 المرسح الصغري

1166  

 قاعة إبن زيدون 20/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

1177  
 سهرة فنية شعبية مع  الفنان عبد القادر شاعو

  2022  افريل 21

 سا  22:00
 قاعة ابن زيدون

 

 

 

 

 

1188  
 حفل فين مع فرقة تيكوباوين 

  2022افريل  22

 سا  22:00
 قاعة ابن زيدون

 المرسح الصغري  2022افريل   FACE TRPUPE  22 تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة   1199



 مؤسسة ثقافة وفنون سا  22:00

 قاعة إبن زيدون 23/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية  2200

2211  
 الثقافة مؤسسة فنون وأمسية مع  باليه والية اجلزائر 

  2022افريل  24

 سا  22:00
 قاعة ابن زيدون

2222  
 ليلة متنوعة مع ايزوران و سماح عكلة و محمد رباح

  2022افريل  25

 سا  22:00
 قاعة ابن زيدون

2233  
  BOUNAB تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة 

  2022افريل  25

 سا  17:00
 المرسح الصغري

2244  

 قاعة إبن زيدون 26/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي 

2255  
 قاعة إبن زيون  2022أفريل  27/28 حفل فين بمناسبة اليوم العالمي للجاز 

الوكالة اجلزائرية 

 لإلشعاع الثقايف 

2266  
 ADJIB   تنشيط مهرج ترفيهي مع مجموعة

  2022افريل   28

 سا  22:00
 المرسح الصغري

 مؤسسة ثقافة وفنون

2277  

 قاعة إبن زيدون 30/04/2022 عروض أفالم كالسيكية وأفالم وثائقية

المركز الوطين 

للسينماتوغرافية 

 والسمعي البرصي

2288  
 EL IBDAA      مهرج ترفيهي مع مجموعةتنشيط 

  2022ماي  01

 
 المرسح الصغري

 مؤسسة ثقافة وفنون
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13 

  ققرصرص  االلثثققااففةة  ممففدديي  ززككرريياا

  االلممالالححظظةة  االلممككاانن  تتااررييخخ  االلننششااطط  االلننششااطط  االلررققمم

 اخلميس  وأناشيد دينيةحفل ديين مدائح  01

2022.04.07 

  

02 

 

عمار  بنك اخراجعرض مرســــيح " تشــــيبة 

ـــاج التعـــاونيـــةفلوس و  الثقـــافيـــة و  انت

 سعيد.  المرسحية بور 

 اجلمعة

2022.04.08 

  

حفــل غنــايئ شــــــعيب مع المطرب نــارص  03

 مرزوق.

 

 السبت

2022.04.09 

  

ــارك  04 ــالوف مع المطرب مب ــايئ م حفــل غن

 دخلة من عنابة

 

 اخلميس

2022.04.14 
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حفـــل ديين مـــدائح و أنـــاشــــــيـــد  دينيـــة  05

بمناســــبة ليلة منتصــــف شــــهر رمضــــان 

 الكريم 

 اجلمعة

2022.04.15 

  

الفنان محمد روان و حفل موســــــيقي مع  06

  هفرقت

 السبت

2022.04.16 

  

حفــل غنــايئ طبع العيســـــــاوة مع الفنــان  07

  فويف عبد الرؤوف من قسنطينة

 اخلميس

2022.04.21 

  

ــان عمران بن  08 ــدوي مع الفن ــايئ ب حفــل غن

 قاسمية من االغواط

 اجلمعة

2022.04.22 

  

حفل غنايئ أندليســـــ وحوزي مع المطرب  09

 دي نور الدين سعو

 السبت

2022.04.23 

  

حفل ديين مدائح وأناشيد دينية بمناسبة  10

 ليلة القدر المباركة  

 االربعاء

2022.04.27 

  

   2022.04.28اخلميس  حفل غنايئ شعيب   11
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 اجلمعة حفل غنايئ متنوع مع المطربة هنية بخيت  13

2022.04.29 

  

عرض مونولوج '' صــــحة لرتيســــت '' نص  13

ية  –خراج عمر فطموش وا  ية الفن عاون الت

  والثقافية مرسح نات بجاية 

 السبت

2022.04.30 

  

معرض للصــــــنــاعــات التقليــديــة و التحف  14

 الفنية الزتينية

  2022أفريل 30اىل  07من 

 

  )02بالقاعة رقم (

الـمـنـمـنـمـــات و  الـعـريب،مـعـرض لـلـخـط  15

الزخرفــة الفنيــة مع النــادي اجلزائري للخط 

الزخرفة . عىل هامش الســــهرات  العريب و

 الفنية الرمضانية

  2022أفريل 30اىل  07من 

 

  برواق ( باية ميح الدين )
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  ببررننااممجج  ششههرر  ررممضضاانن  للللممرسرسحح  االلووططينين  ااجلجلززاائئرريي  

 التاريخ عنوان العرض النص المخرج المنتج

 باسطا رشيق إبراهيم  المرسح الوطين اجلزائري

 األربعاء 06/04/2022

 اخلميس 07/04/2022

 اجلمعة 08/04/2022

 شارع المنافقني أحمد رزاق المرسح الوطين اجلزائري

 السبت 09/04/2022

 األحد 10/04/2022

 اإلثنني 11/04/2022

 الثالثاء 12/04/2022

 األربعاء 13/04/2022

 اخلميس 14/04/2022  حفل فين شعيب مع المطرب "بعزيز"

 إلياس موكراب ي وزوالمرسح اجلهوي تزي 
 كوميديا موسيقية

 "يس موحند أومحند"
 اجلمعة 15/04/2022
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 السبت 16/04/2022  حفل فين أندليس مع المطربة "ليىل بورصايل"

 المرسح اجلهوي قسنيطة 
 اقتباس : سعيد بولمرقة عن رواية "محمد ديب" 

 اخراج : كريم بودشيش 
 األحد 17/04/2022 صيف افريقي 

 جلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين يقدمان حفل فين شعيب مع المطربني الوكالة ا 

  سسييدد  ععيليل  للققاامم  وو  ممووننييةة  ششططاالل  

  

 اإلثنني 18/04/2022

 الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين يقدمان حفل فين شعيب مع المطربني 

  ككمماالل  ببننااينين  وو  ممبباارركك  ددخخللةة  
 الثالثاء 19/04/2022

 األربعاء 20/04/2022  وصلة األشواق "سليم دادة و فرقته الموسيقية "

 اخلميس 21/04/2022  

 المرسح الوطين  اجلزائري والديوان الوطين حلقوق المؤلف واحلقوق المجاورة وجمعية األلفية الثالثة

  ينظمون حفل موسيقي لتكريم الفنان  "عجايمي محمد"
 ةاجلمع 22/04/2022

 السبت Dimastand(  23/04/2022 ستاند ( حفل فين لألغنية القناوية مع فرقة ديما
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 الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين يقدمان حفل فين شعيب مع المطرب 

 كمال عزيز 
 األحد 24/04/2022

  يقدمان حفل فين شعيب مع المطربني الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقايف بالتعاون مع المرسح الوطين

 لمني سعدي –مراد جعفري 
 اإلثنني 25/04/2022

 الثالثاء 26/04/2022 باسطا رشيق إبراهيم  المرسح الوطين اجلزائري
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19 

  ممررككزز  االلففننوونن  ووااللممععااررضض  للووالالييةة  تتللممسساانن  

  االلممالالححظظةة  االلممككاانن  ببررننااممجج  االلننششااطط  االلننششااطط  االلررققمم

 النبوية*عىل خطى احلبيب*. معرض للسرية-1 شهر رمضان  0011

 دروس دينية.-2

 عروض ترفيهية.-3

 

عرب المؤســـســـات الرتبوية لمناطق -1

 الظل.

 عرب مناطق الظل.-2

 

بالتنســيق مع مديرية الرتبية -1

 لوالية تلمسان.

/ 

 العالمة ابن باديس أنموذج" –يوم درايس "العلم ثقافة ونور -1 يوم العلم  0022

 مي.معرض للخط العريب االسال-2

يكون خالل شــــــهر رمضــــــــان  مركز الدراسات االندلسية

ــتــنســـــــيــق مــع اجلــمــعــيـــة  ـــال ب

 الموحدية.
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  ااجلجلززاائئرر  ببووععالالمم  ببسسااييحح  ::  أأووببرراا  

  االلممالالححظظةة  االلممككاانن  االلننششااطط  تتااررييخخ    االلننششااطط  االلررققمم

ســـــــهــرات فــكـــاهــيـــة مــن   0011

تنشـــيط مصـــطفى هيمون  

 وكمال بوكاز 

  / 2022أفريل  07/08

ـــاء   0022 ســــــهرة فنيـــة من إحي

ــ ــن عــالل وكــريــم "مــري م ب

بـــوغـــازي " بـــرفـــقـــة اجلـــوق 

اجلهوي لتلمســــــــان تحـــت 

ـــاذ عـــديـــل  ـــادة األســــــت قي

 بلخوجة 

  / 2022أفريل  12

عرض فين "اجلزائر رحلــة �   0033

  capزمان  من تنظيم 

  / 2022أفريل  14

  / 2022أفريل  comedy club  15عرض فين   0044

ـــاء   0055 ســــــهرة فنيـــة من إحي

 الفنان نرص الدين بوشعالة 

  / 2022أفريل  16
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حفل فين من إحياء حسيبة   0066

عمروش وســــليم الشــــاوي 

برفقة جوق المنوعات ألوبرا 

اجلــــزائــــر تــــحــــت قــــيــــادة 

المــايســــــرتو " مخــالــة فتح 

 الدين"

  / 2022أفريل  19

ـــاء   0077 ســــــهرة فنيـــة من إحي

 الفنانة حسنة البشارية 

  /  2022أفريل  21

ســــــهرة فنية شــــــعبية من   0088

يز غمـــايت إحيـــاء الفنـــان فــا

الــــفــــائــــز األول بــــجــــائــــزة 

الهاشــــــمي قروايب  والفنان 

 عبد القادر شاعو 

  / 2022أفريل  22

سهرة فنية من إحياء سمري   0099

 تومي والمية أيت عمارة 

  / 2022أفريل  23

ـــاء   1100 ســــــهرة فنيـــة من إحي

عبــاس ريغي  برفقــة اجلوق 

  / 2022أفريل  24
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اجلهوي لقســــــنطينــة تحــت 

 قيادة سمري بوكريديرة 

عرض فين من تقديم فرقة   1111

 الفردة 

  / 2022أفريل  25

حفـــل فين من إحيـــاء أكيل   1122

يحـــاين برفقـــة األكســــــرتا 

ئر  نفونيـــة ألبرا اجلزا الســــــ

تحـــت قيـــادة المـــايســـــرتو 

 سعيدي لطفي 

  / 2022 أفريل  26

ســــهرة فكاية من تنشــــيط   1133

 الفنان  محمد بسام 

  / 2022أفريل  28

ع الهيب حفل فين � الطاب  1144

ـــاء  ــراب مــن إحــي هــوب وال

 "جام"

  / 2022أفريل  29

حفل فين عرصــي من إحياء   1155

 بابيلون 

  / 2022أفريل  30
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  ممددييررييااتت  االلثثققااففةة  ععربرب  االلووالالييااتت  ::

  للووالالييةة  ااددررااررممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــيي ــــ ــــــووقق ــــــخخ  ووتت يي ــاارر ــــ تت

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 معرض الكتاب  0011

 الكتاب أنيس الروح

خـــلـــق جـــو تـــرفـــيـــهـــي وحـــيـــوي   - خالل الشهر

للعائالت واألطفال بمناطق الظل 

من خالل األنشــــــطـــة الرتفيهيـــة  

قايف  نامج الث طار الرب مة � إ قا الم

 والفين

 

 

 

 

 

  رش وطنية دور ن دار الثقافة

دروس وارشـــــادات دينية   0022

 حول الشهر الفضيل

ســــــهرة كـــل خميس 

 من شهر رمضان

  ائمة وشيوخ واساتذة مختصني دار الثقافة

ســـــهرة كل اثنني من  جلسات إنشاديه   0033

 ليايل رمضان

  المنظمات الطالبية اقامات جامعية

 07/04/2022 سهرات إنشاديه  0044

 

  يد بن باديسجمعية عبد احلم بلدية بودة

  جمعية شمس االصيل بلدية زاوية كنتة 08/04/2022  0055

  جمعية الرضوان الثقافية قرص باعمور 14/04/2022  0066
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0077  15/04/2022  

 

غرس المبـــادئ الـــدينيـــة والقيم  -

 الروحية بالمجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جمعية النجاح والتواصل قرص نومناس

  اجلمعية الثقافية بن رشد قرص أغيل 21/04/2022  0088

0099  22/04/2022 

 

  ذى االنوارجمعية ش قرص تيلولني

  جمعية طالئع المجد الثقافية قرص باحو سايل 28/04/2022  1100

ســــهرة كل جمعة من   1111

 رمضان

  جمعية الفتح الفلكلورية بلدية أولف

  الدكتور بوقلقولة عاشور دار الثقافة 03/04/2022 محارضة "الصوم"  1122

  وجمعية أنوار الهدى جمعية األفراح  دار الثقافة  05/04/2022 إنشاد ومديح  1133

  اطفال " الكشافة االسالمية" دار الثقافة 06/04/2022 مسابقة "براعم القرآن"  1144

 عرض مرسيح   1155

 "جزيرة األبطال"

  جمعية اسود اخلشبة دار الثقافة 07/04/2022

ســـينما عرض فلم بعنوان   1166

 " البوغي "عيل عيساوي

عـــرض افـــرتايض عـــرب  09/04/2022

 سبوكصفحة الفي

  تعاونية أصيل للفنون
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تنميــة وتنشــــــيط الفكر  الــذهين -  10/04/2022 مرسح "أنا وهي"  1177

 فل وغرس روح المنافسة لديهللط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنشــــــيط ودعم  احلركة الثقافية   -

عىل مســــــتوى قصــــــور وبلــديــات 

 الوالية

  روافد الفن الرابع –جمعية المناهل  دار الثقافة 

مســــــابقة ثقافية "كلمة   1188

 ومعىن"

  نادي االبداع دار الثقافة  11/04/2022

جمعيـــة أنغـــام الواحـــة و جمعيـــة  دار الثقافة  12/04/2022 إنشاد ومديح  1199

 أغورسو

 

  أطفال " الكشافة االسالمية " دار الثقافة  13/04/2022 سابقة "براعم القرآن"م  2200

 عروض لالطفال  2211

عروض  2"الطفل المبدع "

 –حــكــوايت   –تــرفــيــهــيـــة 

 مسابقة"

  جمعية الفنون الدرامية دار الثقافة 14/04/2022

سينما "عرض فلم بعنوان   2222

ســيد عيل  –" وســط الدار 

 مازيف" 

  تعاونية أصيل للفنون دار الثقافة 16/04/2022

عــــروض فــــلــــكــــلــــوريــــة   2233

 لمختلف الطبوع المحلية 

ية محلية  دار الثقافة  18/04/2022 قرقابو  –جمعيات فلكلور

 تاكوبا  -طبل -حرضة  –
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  19/04/2022 إنشاد ومديح  2244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جمعية األحبة  وجمعية أنوار الهدى   دار الثقافة 

 عروض لألطفال  2255

بد فل الم عروض  2ع "الط

-حــكــوايت   –تــرفــيــهــيـــة 

 مسابقة

 جمعية الفنون الدرامية دار الثقافة 20/04/2022

 

 

 

 عروض لألطفال  2266

الطفـــل المبـــدع " عروض 

 -حــكــوايت   –تــرفــيــهــيـــة 

 مسابقة

  جمعية الفنون الدرامية دار الثقافة 21/04/2022

جلسة أدبية (نادي اإلبداع   2277

 األديب)

  لشاعر أحمد بن مهديا دار الثقافة 23/04/2022

 مسابقة  2288

 "براعم القرآن"

  أطفال " الكشافة االسالمية " دار الثقافة  24/04/2022

  فرقة اجلواهر وفرقة البشائر دار الثقافة 25/04/2022 إنشاد ومديح  2299
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 عروض لألطفال  3300

بدع " فل الم عروض  2الط

-حــكــوايت   –تــرفــيــهــيـــة 

 مسابقة

إبراز  ودعم المواهب الشـــابة  �  - 26/04/2022

 مختلف الفنون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معية الفنون الدراميةج دار الثقافة

 

 

 

دورة تاهيلية للصـــــائمني   3311

 05اجلدد الطبعة 

مـــارس  26الســــــبـــت 

2022 

  معتمد الشؤون الدينية دائرة ادرار المكتبة الرئيسية 

ـــام   3322 بعنوان الصــــــي ـــدوة  ن

 واحلياة

  الشيخ االمام حين محمد المكتبة الرئيسية  2022ابريل  12

ـ 7اجلواهر الرمضــــــــانيـــة   3333

القران الكريم �  مسابقة

ـــد"ورتـــل  تجوي ل احلفظ وا

 القران ترتيال"

 

لمـــديريـــة  المكتبة الرئيسية  سهرة كل خميس ـــابعـــة  لت هيئـــة اإلقراء ا

 الشؤون الدينية 

 ثالث جوالت

ـــدر   3344 ـــزوة ب ـــدوة حـــول: غ ن

 الكربى 

ســــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرة 

 2022ابريل16السبت

  االمام االستاذ :قصباوي عبد اخلالق المكتبة الرئيسية 
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ـــاء  ة حول: فتح مكة ندو  3355 ـــالث ـــث ـــريـــل 26ال اب

2022 

دمج اصحاب مراكز  اعادة الرتبية -

ـــالمجتمع وتثقيفهم  والتـــأهيـــل ب

 والرتفيه عنهم

  االمام الدكتور: العريب حيح  المكتبة الرئيسية 

ـــــــــــ ضــــبط حفظ ســــورة   3366

 ياسني

 ـ تفسري سورة الفاتحة 

ــــــــــــ كتابة جزء من حزب 

 سبح

 ـ ورشة المؤذن الصغري 

 ـ معرض للثقافة القرءانية 

ورشـــــــــــات �  03

 االسبوع طيلة الشهر

 خالل الشهر الفضيل دي أشبال اجلزائر نا المكتبة الرئيسية 

ــــــــــــ ورشــــــة المطالعة   ـ   3377

ــــــ ورشة الرسام  احلكوايت ـ

 الصغري ـ مطالعة مفتوحة 

ــــــــــ مســـــابقات فكرية   ـ  ـ

 ألعاب فكرية .

ـــاحــيـــة  الــفــرتة الصـــــــب

سهرات الرمضانية  وال

 خالل الشهر الفضيل 

ـــادالت  المكتبة الرئيسية  مصــــــلحـــة التنشــــــيط والتب

  واألنشطة الثقافية
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29 

قـبـيـــل االمـتـحـــانـــات  دروس للدعم واالرشاد  3388

 الرسمية

 أساتذة متخصصني   المكتبة الرئيسية 

 من المدارس القرءانية 03زيارة  المكتبة الرئيسية  أيام لكل مدرسة 04 المكتبة المتنقلة الدينية  3399

 مية اجلزائريةالكشافة االسال المكتبة الرئيسية  2022ابريل  21 مسابقة القارئ الصغري  4400

المســـــــابقــة التفــاعليــة ـ   4411

 النت  النصيحة. عربالدين 

 28بمناســبة ليلة القدر

 2022ابريل 

ـــادالت  المكتبة الرئيسية  مصــــــلحـــة التنشــــــيط والتب

 واألنشطة الثقافية

مسابقة الدينية: � رحاب   4422

 االسالم

 اهيل أدرارمركز اعاد الرتبية والت المكتبة الرئيسية  طيلة الشهر الفضيل
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  للووالالييةة  االلششللفف::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  

  تتااررييخخ    وو  تتووققييتت  ننووعع    االلننششااطط  االلررققمم

  االلننششااطط

ــــدداافف       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ أأهه

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن    ممككاانن  االلننششااطط

األســـــبوع األول من شـــــهر   وفكرية لألطفالورشات بيداغوجية   0011

 رمضان

الــمــتــحــف الــعــمــومــي  ثقايف ترفيهي

 الوطين بالشلف

 )( البهو 

  رشيحة األطفال

مصــــــنع األمري عبد القادر  ثقايف معرض نماذج أسلحة األمري عبد القادر  0022

 بمليانة

 

 03/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية الشعيب مع الفنان جمال مغاريا    0033

 بعد صالة الرتاويح

الــمــتــحــف الــعــمــومــي  فين

 الوطين

  الفنان جمال مغاريا

شـــخصـــيات ثقافية وفنية  ة(اســـتضـــاف 2حديث المدينة ج  0044

 منطقة الشلف) وأعالم من

03/04/2022 

 سا)10:30(

 تثقيفي

 

ـــة الرئيســــــيـــة  المكتب

للمطـــالعـــة العموميـــة 

 بالشلف

الكتاب واألدباء والشعراء 

لمثقفـــة من  لطبقـــة ا وا

األســــــــاتـــذة والـــطـــالب 

 اجلامعيني

حضــــــوري ويبــث عىل 

صــــفحة الفايســــبوك 

الســــرية  والناس،مضــــان ر  الصــــوم، (فضــــائلندوات دينية   0055 للمكتبة

 اإلعجاز العلمي � القرآن الكريم) النبوية،

04/04/2022  

 سا)10:00(

برصــــــيــد المكتبــة فيمــا يتعلق  (التعريفقراءة � كتــاب   0066

 بالمواضيع الدينية)

05/04/2022 

 سا)10:00(

خيمة القراءة ( اســـتضـــافة شـــعراء إلثراء النشـــاط الثقافية   0077

 الرمضاين)

 فين سا)10:30(  06/04/2022

 

عرض مرســــــيح بعنوان " الطـائر الشـــــــاطر" جلمعيـة خلقنـا   0088

 لنصنع البسمة لمدينة مليانة

06/04/2022 

 بعد صالة الرتاويح

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

ـــا لنصــــــنع  جمعيـــة خلقن

 البسمة لمدينة مليانة
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 06/04/2022 عرض مرسيح لألطفال   0099

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعية الوالئية الثقافية  راأليتام ببلدية تنسدا

 نادي البهجة

 

الــمــتــحــف الــعــمــومــي  07/04/2022 سهرة فنية إنشادية مع المنشد مراد من مدينة مليانة  1100

 الوطين بالشلف

  المنشد مراد الملياين

 07/04/2022 سهرة فنية � طابع األغنية األمازيغية  1111

 بعد صالة الرتاويح

جمعية تيفاوين الثقافية  حواءبلدية بين  

 و الفنية لبين حواء

 

  07/04/2022 أحسن قارئ) (مسابقةفضاء األطفال   1122

 سا)10:30( 

ـــة الرئيســــــيـــة  المكتب

للمطـــالعـــة العموميـــة 

 بالشلف

 

 رشيحة األطفال

حضــــــوري ويبــث عىل 

صــــفحة الفايســــبوك 

 للمكتبة

األســـــبوع الثاين من شـــــهر  رصيد مكتبة المتحف واإلسالمي منمعرض الكتاب الديين   1133

 رمضان

الــمــتــحــف الــعــمــومــي  ثقايف فكري

 الوطين بالشلف

 ( البهو)

  اجلمهور

 08/04/2022 عرض مرسيح لألطفال   1144

 بعد صالة الرتاويح

 

 

 

 

 

 

 

 فين

التعـــاونيـــة الثقـــافيـــة و  أوالد عباس 

 الفنية عرائس دامو

 

 08/04/2022  " عرائس القراقوز" جلمعية شباب فن اخلشبةعرض مرسيح  1155

 بعد صالة الرتاويح

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

  جمعية شباب فن اخلشبة

 09/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية األندليس  1166

 بعد صالة الرتاويح

المركز الثقــايف ببلــديــة 

 تنس

اجلمعية العثمانية للطرب 

 األندليس

 

 10/04/2022 ض مرسيح لألطفال عر   1177

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعيــة الثقــافيــة لبلــديــة  الشلف 

 الشطية
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 10/04/2022 محارضة ثقافية حول " تقنيات البحث األثري"  1188

 سا)10:00(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

أســـــــــتــــاذ مــــحــــارض � 

 االختصاص

 

 11/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية الشعيب  1199

 صالة الرتاويح بعد

اجلمعية الوالئية الثقافية  دار الثقافة

 عشاق الفن

 

 12/04/2022 عرض مرسيح لألطفال (يويب)  2200

 بعد صالة الرتاويح

ـــة أوالد بن عبـــد  ـــدي بل

 القادر

اجلمعية الوالئية الثقافية 

 دموع الفرح

 

ســهرة فنية � طابع أغنية الشــعيب مع الفنان محمد األمني   2211

 قرجاجة

12/04/2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

ـــان مــحــمـــد األمــني  الــفــن

 قرجاجة

 

 13/04/2022 سهرة فنية � المديح الديين   2222

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعية الوالئية الثقافية  دار الثقافة 

 أنغام الشلف

 

 14/04/2022 عرض مرسيح لألطفال  2233

 بعد صالة الرتاويح 

 الشطية مستشفى

 (جناح األطفال)

اجلمعية الوالئية الثقافية 

 فن التصوير

 

 15/04/2022 عرض مرسيح للكبار   2244

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعية الثقافية مرســـــح  دار الثقافة 

 الشلف

 

ــــــــــ   2255 أفريل  16ندوة بمناســـــبة إحياء يوم العلم المصـــــادف لـ

متبوعة بتكريم بعض الشـــــخصـــــيات العلمية من شـــــيوخ 

 قةالمنط

16/04/2022 

 سا)10:00(

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

اجلمهور، و شــــــخصــــــيات 

 علمية محارضة

 

 16/04/2022 عرض مرسيح لألطفال   2266

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعية الوالئية الثقافية  بلدية أوالد فارس 

 شموع السعادة
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ثاين من شــــــهر  واخلط العريبمعرض احلروفيات   2277 النصــــــف ال

 رمضان

 

 

 

 

 فين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين

 ( البهو)

ـــانـــون  ـــفـــن اجلـــمـــهـــور و ال

 التشكيليون و اخلطاطون

 

 17/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية األندليس  2288

 بعد صالة الرتاويح

 المركز الثقايف 

 ببلدية  تنس

ـــة  ـــقـــافـــي ـــث ـــة ال اجلـــمـــعـــي

 األندلسية أوتار تنس

 

ـــــــ ندوة علمية بمناســبة إحياء ذكرى غزوة بدر الموافق  2299  17ة لـ

 من شهر رمضان

17/04/2022 

 سا)10:00(

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

  أساتذة و محارضون

سهرة فنية إنشادية معه جمعية األصالة لألنشطة الثقافية   3300

 حرشون  والفنية لبلدية

17/04/2022 

 بعد صالة الرتاويح

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

  جمعية األصالة

 18/04/2022 لألطفالعرض مرسيح   3311

 بعد صالة الرتاويح

 قاعة السينما

 ببلدية الكريمية 

اجلمعية الوالئية أصــــدقاء 

ــعــريب   مــركــز الشـــــــيــخ ال

 التبيس

 

من خالل  2022افتتاح تظاهرة شـــهر الرتاث الثقايف لســـنة   3322

 تنظيم عديد األنشطة بالمناسبة

18/04/2022 

 سا)10:00(

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

ية، جم قافية و فن عيات ث

 حرفيون و عارضون

 

 19/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية الشعيب  3333

 بعد صالة الرتاويح

  الفنان: الطاهر شاوش دار الثقافة 

 20/04/2022 عرض مرسيح لألطفال  3344

 بعد صالة الرتاويح

 مستشفى

 أوالد محمد 

 ( جناح األطفال)

اجلمعية الوالئية الثقافية 

 فنآفاق ال
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ســــهرة فنية � طابع أغنية الشــــعيب مع الفنان عبد الرحمن   3355

 شاوش

20/04/2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فين

 

 

 

 

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين

ـــد الــرحــمــن  ـــان عــب الــفــن

 شاوش

 

 2022 /21/04 سهرة فنية � طابع أغنية األندليس  3366

 بعد صالة الرتاويح

  جمعية الفن األصيل ثقافة دار ال

 22/04/2022 عرض مرسيح لألطفال  3377

 بعد صالة الرتاويح 

  جمعية نسمات فنية بلدية الشطية

ســــــهرة فنية � طابع أغنية الشــــــعيب مع الفنان ياســـــني   3388

 بونعجة

22/04/2022 

 بعد صالة الرتاويح

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين

  الفنان ياسني بونعجة

 23/04/2022  طابع أغنية الشعيبسهرة فنية �  3399

 بعد صالة الرتاويح

 الفنانني: دار الثقافة 

 جمال مغاريا،  

 جمال بردي

 

 24/04/2022 عرض مرسيح لألطفال  4400

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعيــة الثقــافيــة خواطر  بلدية سنجاس 

 وإبداع

 

 24/04/2022 محارضة حول " أعالم المدينة و منطقة الشلف"  4411

 سا)10:00(

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين باشلف

  أستاذ مختص � التاريخ

 25/04/2022 عرض مرسيح للكبار   4422

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعية الوالئية الثقافية  دار الثقافة 

 غيث السهام للفن

 

 25/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية الشعيب مع الفنان عالل حمديد  4433

 بعد صالة الرتاويح

ف الــعــمــومــي الــمــتــحــ

 الوطين بالشلف

  الفنان عالل حمديد
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 26/04/2022 عرض مرسيح لألطفال  4444

 بعد صالة الرتاويح

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 فين

اجلمعية  الثقافية شـــــباب  بلدية أم الدروع

 فن اخلشبة

 

ندوة علمية بمناســـبة إحياء ليلة القدر المباركة المصـــادفة لـ   4455

 من شهر رمضان. 27

المتحف العمومي الوطين 

 بالشلف

 سا)10:00(

 

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

 شيوخ ، أساتذة، 

 و محارضون

 

 27/04/2022 سهرة فنية � اإلنشاد الديين  4466

 بعد صالة الرتاويح

صالة لألنشطة  دار الثقافة  جمعية األ

 الثقافية

 و الفنية بحرشون 

 

 27/04/2022 سهرة فنية � طابع أغنية الشعيب مع الفنان خليفة برابحة  4477

 بعد صالة الرتاويح

الــمــتــحــف الــعــمــومــي 

 الوطين بالشلف

  الفنان برابحة خليفة

 28/04/2022 عرض ألعاب اخلفة + عروض بهلوانية  4488

 بعد صالة الرتاويح

 مستشفى الرشفة

 ( جناح األطفال)

جمعيــة المفتــاح حلمــايــة 

ــان إبراهيم  الطفــل + الفن

 سكال

 

 29/04/2022 سهرة فنية � اإلنشاد الديين  4499

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعيــة الثقــافيــة أبطــال  دار الثقافة 

 الشلف

 

 30/04/2022 عرض مرسيح لألطفال  5500

 بعد صالة الرتاويح

اجلمعيـــة الوالئيـــة للفنون  بلدية وادي الفضة 

 وتكوين الشباب 

 

 30/04/2022 سهرة فنية � المديح الديين   5511

 بعد صالة الرتاويح

ة الثقافية اإلخوان اجلمعي دار الثقافة 

 الصوفية
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  للووالالييةة  ااألألغغووااطط::االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--0033

  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني
ــــــررقق االل

  مم

 كافة األعمار
الصــــفحة الرســــمية 

 للمكتبة الرئيسية

شئة تنمية الثقافة الدينية  والنا

قراءة الســــرية  والتشــــجيع عىل

 النبوية

  0011 مسابقة رمضان رمضان 01-10

 سنة 18الفئة األكرث من 

الصــــفحة الرســــمية 

 للمكتبة الرئيسية

صـــــفحة ســـــلســـــلة 

 التنوين

 رمضان 15-01 تشجيع حب المطالعة
 مسابقة رمضان

 7لسلسلة تنوين الطبعة 
0022  

 لماليك المكتبات المزنلية
تــــــخــــــص واليــــــة 

 األغواط

ـــاء  الـــتشــــــــجـــيـــع عـــىل االعـــتـــن

 بالمكتبات المزنلية
  0033 4مسابقة أحسن مكتبة مزنلية � طبعتها  رمضان 01-20

 األحياء اجلامعية الطلبة اجلامعيني
ـــة من الطلبـــة  تقريـــب المكتب

 المقيمني � األحياء اجلامعية

 طيلة شهر رمضان

 سا 21:00
  0044 المكتبة المتنقلة

  0055 تسنيمسهرة مع فرقة   رمضان 03 إحياء ليايل رمضان قاعة السينما عامة اجلمهور
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 األغواط

 دار الثقافة االغواط فرقة القادرية االغواط
 رمضان 04 إحياء ليايل رمضان

  0066 مدائح دينية

 مدائح دينية المركز الثقايف افلو فرقة القادرية افلو  

 الفنان معامري

 ج.الفردوس لالنشاد
 دار الثقافة االغواط

 رمضان 06 إحياء ليايل رمضان

 عرض حكوايت

 حفل انشادي
0077  

  
 حفل انشادي بلدية قرص احلريان فرقة الصىب لالنشاد

 االستاذ حبيب محرص
مســـــــجـــد الــعــتــيــق 

 االغواط
  0088 دروس رمضانية رمضان 07 

 الفنان معامري

 جمعية المزهارية االغواط
 دار الثقافة االغواط

 رمضان 08 إحياء ليايل رمضان

 حكوايت

 حفل موسيقى شعيب
0099  

  
 حفل انشادي  افلوالمركز الثقايف جمعية محلية

 إحياء ليايل رمضان دار الثقافة االغواط فنانني تشكيليني
 رمضان 25-09من 

 

 افتتاح معرض الشهر: فنون تشكيلية

 و النحت، اخلط العريب  و الزخرفة.

1100  
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 الفنان شيخ عمران
ـــدي  ـــة ســــــــي ـــدي ـــل ب

 مخلوف

 رمضان 09

 حفل الغناء البدوي المحيل

 الفنان معامري

 ج المنري االغواطج. السريا

 بلدية اخلنق

 

 حكوايت

 حفل انشادي

 أساتذة جامعيني

 كتَاب

ـــة  ـــب ـــمـــكـــت مـــدرج ال

 الرئيسية

 استثمار الوقت

 اكتساب معارف جديدة
  1111 ندوة فكرية رمضان 09

 عامة اجلمهور
 قاعة السينما

 األغواط
  1122 سهرة أناشيد دينية رمضان 10 إحياء ليايل رمضان

لديوان الشـاعر  ج. الصـحراوى لموسـيقى ا

 ميلود بخاوة
 دار الثقافة االغواط

 رمضان 11 إحياء ليايل رمضان

 موسيقى الديوان

 قراءات شعرية
1133  

  
 حفل انشادي بلدية سيدي بوزيد جمعية محلية

 الفنان طارق صغري االغواط

 الشاعرة مي غول
 رمضان 13 إحياء ليايل رمضان دار الثقافة

 حفل فين ترايث محيل

 شعريةقراءات 
1144  
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 حفل انشادي بلدية حايس الدالعة فرقة خيمة شباب حايس الدالعة

 الدكتور احمد بن الصغري
مســــــجــد الصــــــفــاح 

 االغواط
  1155 دروس رمضانية رمضان 14 

 

 الفنان معامري

 ج. المدينة  للفلكلور األغواط

 دار الثقافة االغواط
 إحياء ليايل رمضان

 رمضان 15

 

 مسابقة ثقافية افرتاضية

 حكوايت

 مدائح دينية
1166  

 جلسات رمضانية شعرية المركز الثقايف افلو شعراء فصيح و ملحون افلو

 الفئة الصغرى من األطفال

 مدريس القرآن

ـــة  ـــب ـــمـــكـــت مـــدرج ال

الرئيســـية للمطالعة 

 العمومية

 تشجيع األطفال عىل حفظ

 و ترتيل القرآن

 إكتشاف األصوات

  1177 تيل و التجويدمسابقة مزامري داوود للرت رمضان 14-15

 فرقة الطيبية  األغواط

 الشاعر محمد بن عامر
 دار الثقافة

 رمضان 16 إحياء ليايل رمضان

 مدائح دينية:  ليلة غزوة بدر

  1188 قراءات شعرية

 حفل انشادي بلدية عني مايض فرقة أحباب الرسول عني مايض
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 عامة اجلمهور
 قاعة السينما

 األغواط
  1199 سهرة محلية رمضان 17 إحياء ليايل رمضان

 دار الثقافة الفنان وسيم التيجاين  األغواط
 رمضان 18 إحياء ليايل رمضان

 حفل فين ترايث محيل
2200  

 حفل انشادي بلدية سبقاق جمعية محلية

 فرقة فجر السالم األغواط

 محمد اجلادور
 دار الثقافة

 رمضان 20 إحياء ليايل رمضان

 حفل انشاديفتح مكة  :  

 ت شعريةقراءا
2211  

 األستاذ حاج عيىس محجويب
مســــــجـــد بالل  بن 

 رباح
 دروس رمضانية

 الفنان التاويت ميلودية

 الفنان غانم عبد القادر
  2222 حفل فين ترايث محيل رمضان 21 إحياء ليايل رمضان دار الثقافة  األغواط

 يوم درايس من تقديم أستاذ مختص

 � علم المكتبات

ـــة  ـــب ـــمـــكـــت مـــدرج ال

للمطالعة  الرئيســـية

 العمومية

 التعريف بهذا اليوم

تقريــب الكتــاب و الكــاتــب من 

 القارئ

  2233 إحياء اليوم العالمي للكتاب رمضان 21
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 الفنان حمزة محجويب

 الشاعرة حميدة حويط
 دار الثقافة

 رمضان 23 إحياء ليايل رمضان

 حفل انشادي

  2244 قراءات شعرية

 ل فين ترايث محيلحف بلدية قرص احلريان الفنان احلاج عبيتة

 دار الثقافة  األغواط الفنان حسني قويدري
 رمضان 24 إحياء ليايل رمضان

 حفل فين ترايث محيل
2255  

 حفل فين ترايث محيل قاعة السينما افلو جمعية محلية

 عامة اجلمهور
 قاعة السينما

 األغواط
  2266 سهرة فنية منوعة رمضان 24 إحياء ليايل رمضان

 

 الثقافية جمعية  القبس

 الشاعر اخلثري بن السايح

 

 دار الثقافة

 

اختتام نشــــــاطات إحياء ليايل 

 رمضان

 رمضان 25

 

 اختتام نشاط ليايل رمضان المعظم

 حفل انشادي

 قراءات شعرية

 

2277  

 فضاء الطفل رواد المكتبة من الفئة الصغرى
 اكتساب الفصاحة لدى الطفل

 التخلص من اخلجل

 رمضان 25

 بمناسبة ليلة القدر)(
  2288 مسابقة اخلطيب الصغري
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 اكتشاف المواهب

 عامة اجلمهور

ـــة  ـــب ـــمـــكـــت مـــدرج ال

الرئيســـية للمطالعة 

 العمومية

تـكـريـم الـفـــائـزيـن بـمـخـتـلـف 

 المسابقات و الورشات
  2299 حفل إختام رمضان 26
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  للووالالييةة  اامم  االلببوواايقيق  ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  

  دداارر  االلثثققااففةة::  

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ووققييتت  االلننششااططتتااررييخخ  ووتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

0011  
 عروض مرسحية لألطفال 

 االلررببييعع  االلممرسرسيحيحتحت عنوان : 

 2022أفريل  06إىل  04من 

00h10 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون
 / فرق مرسحية

0022  
 عرض مرسيح محرتف 

 االلههااننييةة  ووااللههااينينتحت عنوان :   

 2022أفريل  06إىل  04من 

00h10 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة د ار ال

 والفنون

 جمعية ماكومداس 

 أم البوايق
/ 

0033  
 عرض مرسيح محرتف 

 االلممررممييططةةتحت عنوان :   

 2022أفريل   06

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 تعاونية حمزي لثقافة 

 -باتنة –
/ 

 حفل فين إنشادي  0044
 2022أفريل   07

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 -تعاونية أحباب الرحمان

 –سطيف 

 

/ 

0055  

عرض مرســيح محرتف  تحت عنوان : 

 ااخلخلااللووططةة

 

 2022أفريل   09

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 –تعــاونيــة أفكــار وفنون 

 –سطيف 

 

/ 
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 حفل فين إنشادي  0066
 2022أفريل   10

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 جمعية الهاللية الفنان

 ىسليم اجلوهرة تيبازة
/ 

0077  
نوان : عرض مرســيح محرتف  تحت ع

 االلررححااللةة

 2022أفريل   11

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 مرسح البهجة

 اجلزائلر العاصمة -
/ 

0088  
 حفل فين من الغناء 

 القبائيل األصيل

 2022أفريل   12

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 

 جمعية إثران اشنوين

 –ســـيدي موىس الناظور 

 تيبازة

/ 

0099  
عرض مرســيح محرتف  تحت عنوان : 

  شش  ممااتتضضححككشششش

 2022أفريل   13

00h22 

 

/ 
ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

جمعية المنصـــــة الذهبية 

 -بسكرة  –
/ 

 المالوف  –حفل فين أندليس   1100
 2022أفريل   14

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

الفنان جلوايج عبد احلميد 

 -سكيكدة  –
/ 

1111  
 –عرض مرســــــيح محرتف  من نوع 

 للممووججةةممووحح  ااتحت عنوان  :   –منولوج 

 2022أفريل   15

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون
 / الفنان جواين يونس 

1122  
 مسابقة علمية فكرية 

 االلننججببااءء  تحت عنوان : 

 2022أفريل   16

00h10 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

ــون  ــن ــف ــقـــافـــة وال ــث دار ال

 ومديرية الرتبية 
/ 

 حفل فين متنوع   1133
 2022أفريل   16

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 ونوالفن

الـــفـــنـــان زيـــن الـــديـــن 

 قسنطية  –بوشعالة 
/ 
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1144  
عرض مرســيح محرتف  تحت عنوان : 

 االلتتااببععةة  

 2022أفريل   17

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

ـــة الــثــقـــافــيـــة  الــتــعـــاونــي

للموســـيقى الكالســـيكية 

 -عنابة –

/ 

1155  

 عرض مرسيح محرتف 

 من نوع منولوج 

  ححنناا  خخريريتحت عنوان :   

 

 2022أفريل   18

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 الفنان مراد صاويل 

 اجلزائر العاصمة 
/ 

1166  
عرض مرســيح محرتف  تحت عنوان : 

  ككييااسس  ووععببااسس

 2022أفريل   19

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

جمعية الصـخرة السـوداء 

 بومرداس  –
/ 

 حفل فين شعيب   1177
 2022أفريل   20

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

فر  يمـــان  ل اج فرقـــة ســــــ

مارسميين للغناء الشعيب 

 عني البيضاء 

/ 

1188  
حفل فين شــــعيب مع األغنية الوطنية 

 األصيلة  

 2022أفريل   21

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

الفرقــة الثقــافيــة لإلبــداع 

 الفين لمسيلة 
/ 

 حفل فين حوزي   1199
 2022أفريل   22

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

فرقة احلوزي للفنان سليم 

 ليل اجلزائر ه
/ 

2200  
 عرض مرسيح محرتف  

 االلممننيسيستحت عنوان : 

 2022أفريل   23

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

نة  مدي جمعية المرســــــح 

 فوكة تيبازة 
/ 

2211  
عنوان :  محرتف تحتعرض مرســـيح 

  ��  إإننتتظظاارر  االلممححككممةة

 2022أفريل  24

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 جمعية سريتا للمرسح 

 قسنطينة 
/ 
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2222  

ــوع  مــحــرتف مــنعــرض مرســــــيح  ن

 منولوج

  االلممرترتششحح  ااألألخخريريتحت عنوان   

 2022أفريل  25

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

 الفنان كمال بوعكاز 

 اجلزائر العاصمة 
/ 

 حفل فين شعيب   2233
 2022أفريل  26

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

الفنان محمد راوي اجلزائر 

 العاصمة 
/ 

 دي حفل ديين إنشا  2244
 2022أفريل  27

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

هزار  ل عيـــة صــــــوت ا م ج

 للثقافة قسنطينة 
/ 

 حفل ديين إنشادي  2255
 2022أفريل  28

00h22 
/ 

ـــــثـــــقـــــافـــــة  دار ال

 والفنون

فــرقـــة طـــه األمــني بــرج 

 بوعرريج  
/ 

  

  

  ممككتتببةة  االلععممووممييةة  ممااللكك  ببنن  ننيبيب  

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششتتطط  االلررققمم
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0011  

المســـــــابقــة الثقــافيــة الرمضـــــــانيــة 

اليوميـــة ســــــؤال جواب � طبعتهـــا 

 الثالثة 

 2022أفريل  30إىل  01من 

00h11 

التفــاعــل والتواصـــــــل مع 

ــــة  ــــمــــكــــتــــب جــــمــــهــــور ال

االفرتاضــيني ومشــاركتهم 

معلومـــات دينيـــة بقـــالـــب 

 تنافيس 

عىل صــــــفحة المكتبة 

الــــرئــــيســـــــــيــــة عــــىل 

 الفايسبوك 

/ / 

0022  

 معرض للكتاب الديين بالمكتبة

 ورشات فنية لألطفال

 مسابقات مع تكريم الفائزين

 محارضات افرتاضية

 إحياء المناسبة  2022أفريل  03
ـــة الــمــطـــالــعـــة  مــكــتــب

 بريش
/ / 

 محارضات دينية حول شهر رمضان  0033
 2022أفريل   06

00h10 
 المكتبة الرئيسية  /

ـــالـــتـــنســــــــيـــق مـــع  ب

 جمعيات دينية
/ 

0044  
راءة � كتــاب المســـــــألــة اليهوديــة ق

 لمالك بن النيب 

 2022أفريل  07

00h10 

تشــــــجيع النوادي القرائية 

 وتفعيلها  
 / نادي مالك بن نيب المكتبة الرئيسية 

0055  
ــة  ــة للمكتب ــة العلمي ــافي ــة الثق ــافل الق

 المتنقلة بالمناطق النائية

11/12/13/14 

 2022أفريل 

 

 

ـــاليوم الوطين  اإلحتفـــال ب

ـــ ـــم اب ـــل ـــع ـــل ـــب ل راز اجلـــوان

المختلفة � حياة العالمة 

 ابن باديس

 قرية توزلني

 قرية عباس لغرور

 

ـــالـــتـــنســــــــيـــق مـــع  ب

لثـقـــافـــة  ـــة ا يري مـــد

 والفنون

/ 
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تحسيس األطفال بأهمية 

 المطالعة

ـــالـــمـــكـــتـــبـــة  الـــتـــعـــريـــف ب

 الرئيسية وخدماتها

0066  

محــارصة فكريــة حول العالمــة عبــد 

احلميد بن باديس تحت شــــــعار قيم 

 ومآثر

 2022أفريل 12
فاة العالمة  ياء ذكرى و إح

 عبد احلميد بن باديس

ـــة الــمــطـــالــعـــة  مــكــتــب

 الرحية
 / المؤسسات الرتبوية

0077  
مسابقة تربوية وفنية لألطفال تحت 

 شعار يا ن� أنت رجاؤنا
 إحياء المناسبة 2022أفريل 16

ـــة الــمــطـــالــعـــة  مــكــتــب

 بريش
/ / 

0088  
 مسابقة بني المتوسطات

 أصبوحة شعرية
 الطفل من المكتبة تقريب 2022أفريل 16

عة عني  بة المطال مكت

 فكرون

بالتنســــــيق مع نادي 

 عني فكرون "تقرأ"
/ 

 نهاية المسابقة الرتبوية الفكرية  0099
 2022أفريل 16

00h10 

ترســـيخ روح التنافس بني 

 التالميذ والطلبة 

ـــة الــمــطـــالــعـــة  مــكــتــب

 سوق نعمان
/ / 

1100  
ــهــون ألمــني  ـــائ ــت ـــة ال قــراءة � رواي

 معلوف

 2022أفريل  21

00h10 

تشـــــجيع النوادي القارائية 

 وتفعيلها 
 / نادي مالك بن نيب  المكتبة الرئيسية 

1111  

 ندوة حول حرق المكتبة الوطنية

ضـــــيف الشـــــهر مع بيع بالتوقيع مع 

مناقشــــــة لكتاب من كتاب والية أم 

 البوايق

 2022أفريل  23

00h10 

يوم  ل ـــة ا ـــاســــــب من ـــاء  إحي

العالمي للكتاب والتعريف 

الية أم وتشـــــجيع لكتاب و

 البوايق

 المكتبة الرئيسية

بالتنسيق مع متحف 

المجاهد ودكاترة � 

 اإلختصاص

/ 
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1122  
 ورشات للقراءة والمطالعة

 مسابقة المؤلف الصغري

24/26 

 2022أفريل 

تنميـــة الميوالت القرائيـــة 

 واإلبداعية لدى الطفل 
 / / المكتبة الرئيسية

 طيلة شهر رمضان أمسيات شعرية  1133
ر رمضـــــان التعريف بشـــــه

 المعظم
 / / مكتبة عني فكرون

1144  
محارضات عن سرية  04برنامج ديين 

 النيب عليه الصالة والسالم

 كل يوم خميس 

 00h10 

التعريف بســرية النيب عليه 

 الصالة والسالم

ـــة الــمــطـــالــعـــة  مــكــتــب

 مسكيانة

ـــاذين فـــاتح  األســــــت

 شنوف وفاتح راجعي
/ 
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  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
ــــــتت   ــيي ــــ ــــــووقق ــــــخخ  ووتت يي ــاارر ــــ تت

  االلننششااطط
  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 للكبار مرسيحعرض   0011
06/04/2022 

00h21 
 

خلق جرســ التواصــل بني المرســح 

لعـــام  ـــذوق ا ـــة ال واجلمهور وترقي

تــمــكــني اجلــمــهــور مــن مــواكــبـــة 

النشــــــاط المرســــــيح توجيه فئة 

ـــاب لتواصــــــــل اإليجـــايب  الشــــــب

ضمن  إستغالل العادات والتقاليد

 الفعل المرسيح

  / المرسح اجلهوي

 عرض مرسيح للكبار  0022

11/04/2022 

00h21 

 

  / المرسح اجلهوي

 عرض مرسيح للكبار  0033
13/04/  2022 

00h21 
  / المرسح اجلهوي

 حفل ديين  0044
18/04/2022 

00h21 
  / المرسح اجلهوي

 عرض مرسيح للكبار  0055
20/04/2022 

00h21 
  / المرسح اجلهوي
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0066  
ليـــايل الفن الشــــــعيب واإلنشــــــــاد 

 األندليس

27/04/2022 

00h21 
  / المرسح اجلهوي

 

  

  للووالالييةة  ببااتتننةة::االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--0055

  االلممالالححظظةة  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتااررييخخ  وو  االلتتووققييتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 دار الثقافة باتنة ليل للشهر الكريمالرتحيب و الته بعد صالة الرتاويح 2022أفريل 07 حفل إنشادي  0011

 جمعيات و فنانون

وتعاونيات من داخل و 

 خارج الوالية

يـــــبـــــقـــــى هـــــذا 

 الربنامج أويل

و قابل للتغيري و 

اإلثــــراء ، كــــمــــا 

يخضــــــع أيضــــــا 

لـــلـــوضــــــــعـــيـــة 

 الوبائية

 الرتحيب و التهليل للشهر الكريم بعد صالة الرتاويح2022افريل  09 مدائح دينية  0022
ــــثــــقــــايف ــــمــــجــــمــــع ال  ال

 فيسديس

 م ث فيسديس الرتويح  عن اجلمهور بعد صالة الرتاويح 2022افريل  12 عرض مرسيح  0033

 دار الثقافة باتنة الرتويح عن اجلمهور بعد صالة الرتاويح 2022افريل  14 عرض مرسيح  0044

 تنةدار الثقافة با  إحياء منتصف رمضان بعد صالة الرتاويح2022افريل  16 حفل ديين منوع  0055

 م ث فيسديس الرتويح عن اجلمهور بعد صالة الرتاويح 2022افريل 19 حفل مالوف / شعيب  0066

 دار الثقافة باتنة //          //         // بعد صالة الرتاويح 2022افريل 21 عرض مرسيح  0077

 فيسديس م ث //         //            // بعد صالة الرتاويح2022افريل 23 عرض مرسيح  0088

 دار الثقافة باتنة إحياء ليلة القدر المباركة بعد صالة الرتاويح2022افريل  26 مدائح دينية منوعة  0099

 م ث فيسديس الرتويح عن اجلمهور بعد صالة الرتاويح 2022افريل  28 حفل مالوف / شعيب  1100

 دار الثقافة باتنة الفطر المباركالرتحيب بعيد  بعد صالة الرتاويح2022افريل 30 حفل فين انشادي  1111
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52 

1122  
نــدوات دينيــة حول معــاين و 

 أبعاد الصوم
 طيلة شهر رمضان المعظم

التوعيــة و التحســــــيس حول إبراز 

 معاين كبت الشهوات

 و الصرب خالل الشهر الفضيل

ـــة الــرئــيســـــــيـــة  الــمــكــتــب

 للمطالعة العمومية

مديرية الشؤون الدينية 

 لوالية باتنة

الربنـــامج قـــابـــل 

 معارض للكتاب الديين  1133 يريللتغ

 مسابقات رمضانية لألطفال  1144

 / المرسح اجلهوي باتنة المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00  06/04/2022 غصة عبور  1155

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00   07/04/2022 طريق لدى المطا�  1166
فيـــة  ثقـــا ل تعـــاونيـــة ا ل ا

 سة باتنةاللم
/ 

 / المرسح اجلهوي باتنة المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 08/04/2022 كاس...تينغ  1177

 / "فرقة "يور المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 09/04/2022 حفل فين  1188

 / حيات باتنةفرقة رك المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 10/04/2022 عرض مرسيح  1199

 / فرقة موسيقية المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 11/04/2022 حفل فين متنوع  2200

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 12/04/2022 نقطة تحول  2211
جمعية شـــباب أصـــدقاء 

 باتنة
/ 

 تنةالمرسح اجلهوي با  برنامج شهر رمضان 22:00 13/04/2022 تيك تاك  2222
الـــــمرســـــــح اجلـــــهـــــوي 

 قسنطينة
/ 

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00  14/04/2022 أخصائيون و مجانني  2233
ـــوي أم  ـــمرســــــح اجلـــه ال

 البوايق
/ 

 / المرسح اجلهوي العلمة المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 15/04/2022 عرض مرسيح  2244

 / المرسح اجلهوي عنابة المرسح اجلهوي باتنة نامج شهر رمضانبر 22:00 16/04/2022 عرض مرسيح  2255
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 / فرقة موسيقية المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 17/04/2022 حفل ديين  2266

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 18/04/2022 طلب زواج  2277

لغـــة و  االدب  ل كليـــة ا

لفنون  لعريب قســــــم ا ا

 1جامعة باتنة 

/ 

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 19/04/2022 عرض مرسيح  2288
الـــــمرســـــــح اجلـــــهـــــوي 

 سكيكدة
/ 

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 20/04/2022 اجلميلة  2299
تعاونية االحرار للمرســح 

 المحرتف تبسة
/ 

 ي باتنةالمرسح اجلهو برنامج شهر رمضان 22:00 21/04/2022 اللقاء  3300

لغـــة و  االدب  ل كليـــة ا

لفنون  لعريب قســــــم ا ا

 1جامعة باتنة

/ 

3311  
ـــقـــي  حـــفـــل فـــين مـــوســــــــي

 كالسييك
 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 22/04/2022

جمعية نوميديا للثقافة 

 و الفن باتنة
/ 

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 23/04/2022 تشيبابنك  3322
ر ســــــعيـــد تعـــاونيـــة بو

 للفنون و الثقافة اجلزائر
/ 

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 24/04/2022 ماشينيست  3333
تعــاونيــة القــدرة للفنون 

 الدرامية باتنة
/ 

 / المرسح اجلهوي باتنة المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 24/04/2022 غصة عبور  3344

 / الفنان الهاين محفوظ المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 25/04/2022 عرض مرسيح  3355
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 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 26/04/2022 عباس و الوناس  3366

فيـــة  ثقـــا ل تعـــاونيـــة ا ل ا

تافتيكا للمرسح و فنون 

 العرض العلمة

/ 

 / المرسح اجلهوي باتنة تنةالمرسح اجلهوي با  برنامج شهر رمضان 22:00 27/04/2022 كاس...تينغ  3377

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 28/04/2022 صليحة و الف تكليحة  3388
يب  ما للتدر كاديمية را ا

 و التطوير
/ 

 المرسح اجلهوي باتنة برنامج شهر رمضان 22:00 29/04/2022 حفل ديين  3399
ـــة  لوف دخل لمـــا ـــان ا فن

 -عنابة-مبارك 
/ 

4400  
 وعحفل موسيقي متن

 (شعيب ومدائح دينية)

28/04/ 2022 

 بعد اإلفطار
 مقر المعهد إحياء ليلة القدر

 أساتذة وطلبة المعهد -

 جمعية المستقبل  -

ــيـــديـــا   - ــوم ــيـــة ن ــع جــم

 للثقافة والفن
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  للووالالييةة  ببججااييةة::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --0066

ــــــررقق االل

  مم

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ططممككاانن  االلننششاا  أأههدداافف  االلننششااطط

ــريـــل  06 حفل موسيقي ساهر  0011 عــىل  2022أف

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية أمزيور-

 جمعية ثقافية   -

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 07 حفل موسيقي ساهر 0022

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

قــة بــالبلــديــة أو منط

 الظل

 بلدية أوقاس -

 جمعية ثقافية   -

 

ـــل 08 حفل موسيقي ساهر 0033 ـــري ـــىل  2022أف ع

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية برباشة -

 جمعية ثقافية   -

 

ـــل 09 حفل موسيقي ساهر 0044 ـــري ـــىل  2022أف ع

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 ةالمواهب الشاب

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلديةبجاية -

 جمعية ثقافية   -

 

عـــىل  2022أفـــريـــل  10 حفل موسيقي ساهر 0055

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية تييش -

 جمعية ثقافية   -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 11 حفل موسيقي ساهر 0066

  00سا 22الساعة 

ف ترفيه واكتشــــــا

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية أقبو -

 جمعية ثقافية   -
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عــــىل  2022أفــــريــــل 12 حفل موسيقي ساهر  0077

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلديةأدكار-

 جمعية ثقافية   -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 13 حفل موسيقي ساهر  0088

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية صدوق -

 جمعية ثقافية   -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 14 حفل موسيقي ساهر  0099

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية خراطة -

 جمعية ثقافية   -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 15 حفل موسيقي ساهر  1100

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية سيدي عيش -

 جمعية ثقافية   -

 

ـــل  16 حفل موسيقي ساهر  1111 عـــىل  2022أفـــري

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية تيمزريت -

 جمعية ثقافية   -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 17 ساهرحفل موسيقي   1122

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية شميين -

 جمعية ثقافية   -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 18 حفل موسيقي ساهر  1133

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية اغيل عيل -

 ة جمعية ثقافي  -

 

عــــىل  2022أفــــريــــل 19 حفل موسيقي ساهر  1144

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية سوق االثنني -

 جمعية ثقافية   -

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 20 حفل موسيقي ساهر  1155

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 ية القرصبلد -

 جمعية ثقافية   -
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عــــىل  2022أفــــريــــل 21 حفل موسيقي ساهر  1166

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية درقينة -

 جمعية ثقافية   -

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 22 ساهر  حفل موسيقي  1177

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

و منطقــة بــالبلــديــة أ

 الظل

 بلدية بين معوش -

 جمعية ثقافية   -

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 23 حفل موسيقي ساهر  1188

  سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية افري أوزالقن -

 جمعية ثقافية   -

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 24 حفل موسيقي ساهر  1199

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 لمواهب الشابةا

بــالبلــديــة أو منطقــة 

 الظل

 بلدية تازمالت -

 جمعية ثقافية   -

 

ــــل 25 حفلني موسيقيني أندلسيني  2200 ــــري ــــىل 2022أف ع

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

قصبة بجاية و متحف 

 برج موىس

ـــــري  - ـــــوان تســــــــــي دي

واســــــــتــغــالل األمــالك 

 الثقافية المحمية

ـــة الــثــقـــافــيـــة  - اجلــمــعــي

عــــهــــد الــــبــــلــــدي لــــلــــمــــ

للموســــيقى األندلســــية 

 لمدينة بجاية 

ـــة الــثــقـــافــيـــة  - اجلــمــعــي

 "الشيخ محمد رايس"

 

عـــىل  2022أفـــريـــل  26 حفلني موسيقيني أندلسيني  2211

 00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

قصبة بجاية و متحف 

 برج موىس

ـــــري  - ـــــوان تســــــــــي دي

واســــــــتــغــالل األمــالك 

 الثقافية  المحمية
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 الثقافية 'نغمة' اجلعية -

ـــة الــثــقـــافــيـــة  - اجلــمــعــي

 صداقة الفنانني 

من شــهر  27 بمناســبة يومحفل موســيقي   2222

 رمضان المعظم

عــــىل  2022أفــــريــــل 27

  سا 22الساعة 

 دار العجزة ترفيهية 

 

ـــنشــــــــاط - ـــة ال ـــري ـــدي م

 والضمان االجتماعي

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 28 حفلني موسيقيني أندلسيني  2233

  00سا 22الساعة 

واكتشــــــاف ترفيه 

 المواهب الشابة

قصبة بجاية و متحف 

 برج موىس

ــــري  - ــــتســـــــــي ــــوان ل دي

واســــــــتــغــالل األمــالك 

 الثقافية 

ــثــقـــافــيـــة   - ـــة ال جــمــعــي

لــــلــــمــــعــــهــــد الــــبــــلــــدي 

للموســــيقى األندلســــية 

 لمدينة بجاية

 اجلمعية الثقافية نغمة -

 

 

عـــىل  2022أفـــريـــل 29 حفلني موسيقيني أندلسيني  2244

  00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

قصــبة بجايةو متحف 

 برج موىس

ــــري  - ــــتســـــــــي ــــوان ل دي

واســــــــتــغــالل األمــالك 

 الثقافية 

جمعية الثقافية الشيخ   -

 محمد رايس
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ـــة الــثــقـــافــيـــة  - اجلــمــعــي

 صداقة الفنانني

عـــىل  2022أفـــريـــل  30 حفلني موسيقيني أندلسيني  2255

 00سا 22الساعة 

ترفيه واكتشــــــاف 

 المواهب الشابة

ف قصــبة بجايةو متح

 برج موىس

ــــري  - ــــتســـــــــي ــــوان ل دي

واســــــــتــغــالل األمــالك 

 الثقافية 

ــثــقـــافــيـــة   - ـــة ال جــمــعــي

لــــلــــمــــعــــهــــد الــــبــــلــــدي 

للموســــيقى األندلســــية 

 لمدينة بجاية

ـــة الــثــقـــافــيـــة  - اجلــمــعــي

 صداقة الفنانني
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 ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووالالييةة  ببسسككررةة  :: -0077

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  ققييتت    االلننششااططتتااررييخخ  ووتتوو  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن  االلممالالححظظااتت

 

 

 

ـــــــــــــعـــــــــــــيل  ف

وافــرتايض عــىل 

صـــــــــــفــــــحــــــة 

 الفاسبوك

 اخلاصة ب:  

 المديرية -

 دار الثقافة -

ـــــمرســـــــح  - ال

 اجلهوي 

 المركز اإلسالمي

 جمعية الروافد

 جمعية المنتدى

 ، عــارضــــــني ،أســــــــاتــذة 

 ومثقفني 

التعريف بــالســــــرية النبويــة  دار الثقافة

 للرسول

 

 

 خلق جو من الرتفيه 

ب ـــالعـــادات و ر ط اجلمهور ب

 التقاليد 

 خالل الشهر

 بعد صالة   الرتاويح

 إقامة معرض للسرية النبوية العطرة -      

 معرض الكتاب الديين -

العقدة الرمضانية : دردشات ومناقشات حول  -

 العادات و التقاليد الشعبية خالل رمضان

  

  

0011  

  

 جمعية الرباعم الثقافية 

 

 

 دار الثقافة

 

فئة األطفال عىل تشــــــجيع 

 اإلبداع والذوق الفين 

/ 04/2022 09 

 

  0022 تنظيم ورشات فنية موجه لفئة األطفال   

 الفنان ' الطاهر صافر '

 

 قاعة العروض -

 للمرسح اجلهوي

ـــاح  المجـــاهـــد شــــــب

 الميك

الـــرتفـــيـــه عـــىل الـــعـــائـــالت 

 البسكرية

 تنشيط احلركة الثقافية 

10 /04/2022 

 22: 00عىل الساعة : 

  0033 مونولوج ' ساعد القاعد '  عرض -
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 جمعيات وفنانني محليني

 مجموعة من الفنانني 

  دار الثقافة

خلق جو من االحتكـاك بني 

 الفنانني 

 تشجيع المواهب

        

 خالل الشهر

  

 تنظيم أيام المديح الديين   

0044  

 04/2022/ 16إىل   10من 

 

 معرض فين للفنون التشكيلية

 

0055  

 

 

 

عــــــــيل افــــــــتــــــــ

افــرتايض عــىل و

صـــــــــــفــــــحــــــة 

 الفاسبوك

اخلـــــــــاصــــــــــــــة 

 بالمديرية

ـــقـــافـــة  ـــث دار ال

الــــمــــكــــتــــبــــة 

 الرئيسية 

 

 

 فرقة الدندون الرتاثية

 جمعية المطربية 

جمعية الريشـــة للفنون و 

 الثقافة بسكرة 

 الفنان الطاهر صافر  

 

 

ـــــعـــــروض  قـــــاعـــــة ال

ـــمرســــــح اجلـــهـــوي  ـــل ل

 المجاهد شباح الميك

 

 بلدية طولقة

 نطرةبلدية الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 /04/2022 

16 /04/2022 

17 /04/2022 

19 /04/ 2022 

22 /04 /2022 

25  /04  /2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 

 

 حفل غنايئ ترايث 

 حفل فين � الطابع األندليس 

 عرض مرسيح ' المكنسة العجيبة '

 عرض مرسيح ' ساعد القاعد '

 مونولوج ' دوامة من ورق ' 

 تقديم عرض مرسيح ' المكنسة العجيبة '   

 مرسحية الريشة األسطورية 

  

  

  

  

0066  

 

 جمعية احلفوظية 

 بسكرة

 

 قاعة األطلس

 

16 /04/2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 

 

 حفل فين ترايث

  

0077  
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الــــــــمرســــــــــح  

 اجلهوي 

مؤســســة صــوت الواحات 

 للفعاليات  بسكرة

 بلدية أوماش -

 

 

الــرتفــيـــه عــىل الــعـــائــالت 

 البسكرية

 تنشيط احلركة الثقافية

توزيع النشــــــــاطـــات عىل 

 مختلف المناطق النائية

 

 خلق فضاء احتكاك   

 بني  الفنانني

 و اجلمهور العريض 

19 /04/2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 

 

 

 حفالت  إنشادية

  

  

  

0088  

 جمعية المنتدى للثقافة

 و الفنون  بسكرة 

 04/2022/ 22 بلدية لغروس

 22:  00عىل الساعة : 

 

 للثقافةجمعية الضياء 

 و الفنون بسكرة

 

 بلدية فوغالة

22 /04/2022 

 22:  00عىل الساعة : 

مجموعـــة من اجلمعيـــات 

 المحلية

 

 

 قاعة األطلس

 

24 /04/ 2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 

 القعدة الرمضانية

  

  

0099  

  جمعية المطربية  بسكرة

26 /04/ 2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 طابع  األندليسحفل  فين عائيل � ال

 

  

  

1100  

  قاعة األطلس الفنان مبارك دخلة   

27  /04/  2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 حفل طريب � المالوف  -

 

  

1111  

 الفنان : محمود نارص

 عقبة سعودي

 عقبة شتيح

 

 قاعة الزعاطشة 

27/ 04/2022 

 22:  00عىل الساعة : 

 حفل إنشادي منوع

 

  

1122  
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ذة أئمة و شـــيوخ   وأســـات

 باحثني  محليني 

التعريف بفضــائل الشــهر  دار الثقافة

 الكريم        

 خالل الشهر 

 

بث تســـجيالت فيديو افرتاضـــية خاصـــة بمواضـــيع 

 تتعلق بشهر رمضان

  

  

1133  

عــــــــيل افــــــــتــــــــ

وافــرتايض عــىل 

صـــــــــــفــــــحــــــة 

 الفاسبوك

اخلـــــــــاصــــــــــــــة 

 بالمديرية

 

 

 

ـــة  ـــب ـــمـــكـــت و ال

 الرئيسية

 

 

 

 

 

 

 جمعية المرصد 

 جمعية بسكرة تقرأ   

 جمعيات  محلية

 وفنانني

 

 بلدية احلوش

 بلدية امخادمة

 بلدية امشونش

 بليد سيدي عقبة

 

الــرتفــيـــه عــىل الــعـــائــالت 

 البسكرية

 تنشيط احلركة الثقافية

 توزيع النشاطات عىل

 المناطق النائية

 

 

26   /04/2022 

 22:  00عىل الساعة : 

27 /04  /2022 

 22:  00عىل الساعة : : 

28 /04  /2022 

 22:  00عىل الساعة : : 

28 /04  /2022 

 22:  00عىل الساعة : : 

 

 

 

 سهرات إنشادية منوعة 

 

  

  

  

  

1144  

  

  

1155  

  المكتبة

 

 

 

 

 مقر المكتبة

 التشجيع عىل الدراسة

عىل البحـــث � الســــــرية 

 النبوية

  1166 نظيم مسابقةاإلعالن عن ت 04/2022/   05  

 

ــدين  اإلمــام " ســــــمش ال

 قايض "

 

 

07  /04/  2022  

 22:  00عىل الساعة :

 

 جلسة رمضانية  :  العدد األول من سلسلة 

 "لـك صمت"

  

  

1177  

عر  بيـــت الشــــــ عيـــة  م ج

 الوطنية

 أدباء محليني

 

 

 

 

من ســــلســــلة  "امايس  1أمســــية شــــعرية  العدد 

 رمضان "

  

  

1188  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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 عــــــــيلافــــــــتــــــــ

وافــرتايض عــىل 

صـــــــــــفــــــحــــــة 

 الفايسبوك

 اخلاصة

 بالمكتبة  

ــدين  اإلمــام " ســــــمش ال

 قايض "

 

 

 

 تشجيع المواهب

 تنشيط الساحة

 الثقافية 

 

 خلق فضاء احتكاك 

 بني  الفنانني

 اجلمهور العريض و 

 

 

14 /04/2022 

 جلسات رمضانية العدد الثاين   من سلسلة

 "لـك صمت"

1199  

  

عر  بيـــت الشــــــ عيـــة  م ج

 الوطنية

 أدباء محليني

 

 من سلسلة 2امسية شعرية     العدد 

 "امايس رمضان "

2200  

  

 مديرية اخلدمات اجلامعية

عراء  مجموعـــة من شــــــ

 وادباء وفنانني محليني

 

 اإلقامة اجلامعية

 محمد   خيرض بسكرة

17/04/2022  

 خرجات ميداين                    

 مسابقات ، القاءات شعرية ، قراءات قصصية..                 

2211  

  

ـــدين  اإلمـــام شــــــمس ال

 قايض

فايســــــبوك  صــــــفحة 

         المكتبة

 جلسات رمضانية  العدد الثالث  من سلسلة  : 21/04/2022

 "لـك صمت"                      

2222  

  

         

 الربنامج االفرتايض اخلاص بالمرسح اجلهوي

 المجاهد المتويف ' شباح الميك " بسكرة

 الرقم  النشاط  التاريخ / التوقيت  مكان النشاط  نشاطات أخرى 

 

 

 تقديم :

 دى فضاء الركح يوميا منت 

 

 

 

 فضاء الفايسبوك   

  

 

 

  23:  00عىل الساعة 

  0011 بث مرسحية " المينة "  

  0022 بث مرسحية  " النخلة  "

  0033 بث  مرسحية  " جلواد "

  0044 بث القعدة الصحراوية 
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  0055 بث مرسحية  " القراب و الصاحلني  " 

  0066 موسم احلكاية 

 "حمق  سليم  "   بث مرسحية 

 بث مرسحية "  تشنطيث  " 

  

0077  

 ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووالالييةة  ببششاارر:: --0088

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  ووتتووققييتت  االلننششااططتتااررييخخ    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

خطاطيني محليني  

ـــوجـــوه  ـــعـــض ال وب

الفنيـــة المعروفـــة 

عـــىل الـــمســـــــتــوى 

 الوطين  

طاطني وتقريب تشـــجيع اخل دار الثقافة 

 االثنني هذا الفن من اجلمهور 

  2022ابريل    04  

  0011 معرض للخط العريب 

قافية   ية الث عاون الت

 تافتيكا العلمة 

 الثالثاء  / دار الثقافة 

 2022ابريل    05

  0022 عرض مرسيح فكاهي للكبار 

الدكتور تحرييشـــــ  

 محمد 

  0033 ندوة فكرية  االربعاء  / 
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 2022ابريل   06

 اخلميس /  رقة نسيم الشوقف 

 2022ابريل    07 

  0044 سهرة إنشادية 

ــاذ بن حمو   األســــــت

 احلاج 

 

 

 

 

 االحد   / 

 2022ابريل    10

  0055 ندوة فكرية دينية 

 فرقة الفردة  

 فرقة الزفنات

 دار الثقافة 

 بلدية القنادسة 

 االثنني  /

 2022ابريل    11 

 

 سهرة فنية 

0066  

مشــــــاركني أطفال  

 تلف األعمار من مخ

ـــد  دار الثقافة  ـــال الصــــــــاع حـــث األجـــي

 بالتشبت بالقيم الدينية 

 الثالثاء 

 2022ابريل    12

  0077 مسابقة  حول حفظ األحاديث الرشيفة (األربعني النووية 
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 االربعاء  /   

 2022ابريل   13

  0088 ندوة فكرية 

 فرقة أنوار الرشوق  

 فرقة ريتاج 

 دار الثقافة 

 بلدية تاغيث 

 اخلميس /

 2022ابريل    14 

  0099 سهرة إنشادية 

المحــافظــة عىل هــذا اإلرث  دار الثقافة  شعراء محليني  

 الشفوي 

 السبت 

 2022ابريل    16 

  1100 أيام الشعر الملحون � مدح الرسول صىل الله عليه وسلم 

تذة جامعني   أســــــا

 وجمعيات تراثية 

 رعــاية المواهــب و دعمهـا. - 

ىل الموروث المحـــافظـــة ع -

 الثقايف وتثمينه 

 احلفاظ عىل الرتاث المحيل  -

ـــع خـــاص   - ـــد طـــاب ـــحـــدي ت

 بالمنطقة 

 

 االحد  

 2022ابريل    17

  1111 ندوة حول تراث منطقة الساورة 



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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جمعيـــات مهتمـــة  

 بالرثاث 

 االثنني   دار الثقافة 

 2022ابريل    18 

  1122 إفتتاح معرض حول الرتاث و المخطوط (شهر الرتاث 

 عاونية فن بالدي ت 

األســـــــــتــــاذ درايج 

 مبارك

 دار الثقافة 

الــمــركــز الــثــقـــايف 

 بلدية تاغيث

 الثالثاء  /

 2022ابريل    19

 عرض مرسيح للكبار 

 ندوة دينية 

1133  

ـــاذ عــلــوي   األســـــــت

 مصطفى 

يخ   ـــار بت يف األجيـــال   عر ت

اجلـــزائـــر وكـــذا اإلحـــتـــفـــاء 

ـــدا  ببطوالت االجـــداد وتخلي

ألرواح الشهداء الدين قدموا 

 أرواحهم � سبيل اجلزائر 

 

 االربعاء 

 2022ابريل    20

ــة بمنطقــة  ــة بعنوان أعالم المقــاومــة اجلزائري ــاريخي ــدوة ت ن

 الساورة

1144  

 اخلميس / دار الثقافة  فرقة السد 

 2022ابريل    21 

  1155 سهرة فنية  

  1166 المسابقة المحلية حلفظ و تالوة القرآن الكريم فئة أكابر السبت  دار الثقافة  
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مشــــــــاركـــني مـــن 

مــخــتــلــف األعــمـــار 

 ذكور وإناث 

 

تشـــــــجــيــع حــفــظـــة الــقــرآن 

 ريم الك

 2022ابريل    23 

 االحد    دار الثقافة  

 2022ابريل    24

  1177 المسابقة المحلية حلفظ و تالوة القرآن الكريم فئة أصاغر

ـــاذ المخرج   األســــــت

 عبد احلميد البرصي

ــــــاابب   دار الثقافة  ــبب ــ ــ ــ ــ للــــــففــــــتت  ننــــــظظــــــرر  االلششــــ

ــــــنيني  �� ــ ممررسســــ ممتت لل ــاالل  اا ممججــــ   

سسييننمماا  إإىلىل  رضرضووررةة  االلرترتككزيزي   االل

ــــاائئلل  ذذااتت  االلققييمم   ــ ــ ععىلىل  االلررسســ

ــللةة  للللممججتتممعع  ��  ظظلل   االلففااضضــــ

ــــــذذيي   للمميي  االل ــاا ــــ للعع ــااحح  اا ــــ ااالالننففتت

 ييععييششهه  االلععااللمم  االلععرريبيب  

 االثنني 

 2022ابريل    25 

  1188 ندوة حول واقع السينما اجلزائرية وتطلعات الشباب 

فــــــرقــــــة األنــــــوار   

 الثقافية  

 الثالثاء  / دار الثقافة   

 2022بريل  ا  26

  1199 سهرة إنشادية للعالئالت
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تاذ صــــــاحلي   األســــــ

 حسان 

 االربعاء  / دار الثقافة 

 2022ابريل   27

  2200 ندوة فكرية 

 اخلميس / دار الثقافة  فرقة العامة  

 2022ابريل    28 

  2211 سهرة فنية 

اجلمعيات المشاركة  

� الــــربنــــامــــج و 

الـــــفـــــائـــــزيـــــن � 

الــــمســـــــــابــــقــــات 

ـــة  الـمـربمـجـــة طـيـل

 رمضامشهر 

تحفزي المشـــــاركني � ولوج  دار الثقافة 

المســــــــابقـــات المحليـــة و 

 الوطنية 

 السبت

 2022ابريل    30 

ين �  يم الفـــائز ـــامج رمضــــــــان و تكر ـــام برن حفـــل إختت

 المسابقات واجلمعيات المشاركة � الربنامج 

2222  

  

  ::للووالالييةة  االلببللييددةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --0099

  

  االلررققمم

  

  ننووعع  االلننششااطط

  

ييخخ   ــاارر ــــ ــــــتت  تت ووتتووققيي

  االلننششااطط

  

  أأههدداافف  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  االلممششااررككنيني

  

  االلممالالححظظااتت
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71 

  

                  

  

0011    

  

 تنظيم سهرات فنية � اإلنشاد والمديح  -

ــه مــدينــة    و الطــابع الشــــــعيب الــذي تتمزي ب

 البليدة. 

 

 2022شهر أفريل 

 بعد صالة الرتاويح

إنعاش احلركة الثقافية بوالية -

 البليدة.

 األصـــــيل ترقية الفن الثقايف- 

 بالوالية.

تثمني اإلبداع الفين والثقايف   -

 لدى الهواة بالوالية.

الـــرتويـــح عـــن الصــــــــائـــمـــني -

بســــــهرات ذات طــابع روحــاين 

يتماىش مع عظمة هذا الشـــهر 

 الفضيل.

 

 

 

ــات - ــدي عرب مختلف بل

 والية البليدة

 

 

ـــة الـــثـــقـــافـــة  - مـــديـــري

 والفنون

 اجلمعيات الثقافية -

الــفــرق اإلنشــــــــاديـــة  -

 والفنانني

 

 

 

 

 

 

 

إحــــــرتام اإلجــــــراءات  -

 الوقائية من وباء كورونا

  

  

  

  

0022  

 

 تنظيم عروض مرسحية هادفة للكبار   -

 والصغار   

 

 

 2022شهر أفريل 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــة الـــثـــقـــافـــة  - مـــديـــري

 والفنون

الــفــرق و اجلــمــعــيـــات  -

 الثقافية

  

  

  

 

رمضـــــــان وليلــة  17إحيــاء ذكرى غزوة بــدر   -

 رمضان. 27اركة القدر المب

 

 

تخليـــد األحـــداث التـــاريخيـــة   -

 اإلسالمية.
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0033  

  

أفــــريــــل  27و  17 

2022 

 

ــقــرآن  - ــراز عــظــمـــة نــزول ال إب

 الكريم � هذه الليلة المباركة.

له -  يام ال بأ تذكري الصــــــائمني 

ـــاركـــة اليت حـــدثـــت خالل  المب

 الشهر الفضيل 

عرب مســــــاجد والية  -

 البليدة

ـــة الـــثـــقـــافـــة  - مـــديـــري

 والفنون

ــ - ـــة الشـــــــؤون مـــدي ري

 الدينية

 

  االلببووييررةة::للووالالييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--1100

ــــــتت    أأههدداافف  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط    االلممششااررككنيني    االلممالالححظظااتت   ــــيي ــــووقق ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

  االلررققمم    ننووعع  االلننششااطط

من تنظيم مـديريـة الثقـافـة و 

 الفنون
/ 

هوي  لمرســــــح اجل ا

 عمار العسكري

 دار البيئة

 تحريك الساحة الثقافية و الفنية

 تشجيع المواهب الشابة

 إكتشاف المواهب الشابة

شــــــــهـــر رمضــــــــان 

 المعظم

 مسابقة مرسح الهواة الطبعة الثانية

  0011 مسابقة  الغناء للهوات � طابع الشعيب

 

/ 
عيل  ثقـــافـــة  ل دار ا

 زعموم

 إحياء ليايل رمضان المعظم

 تشجيع الفنانني المحليني

 الرتويح المواطنيني

شــــــــهـــر رمضــــــــان 

 المعظم

 � طابع الشعيب حفالت فنية 

   عروض مرسحية
0022  
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كتاب الوالية أدباء، 

 شعراء

 فنانني

 

المكتبة الرئيســـية 

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

 العمومية

 إحياء شعائر شهر رمظان المعظم
افريل  30إىل  17من 

2022 

 معرض الكتاب الديين ببهو المكتبة

أناشــــيد دينية حول ســــرية ســــيد اخللق 

 محمد صىل الله عليه و سلم

 ينية تثقيفية لالطفال:مسابقات د

مســابقة احســن رسد لســرية الرســول  -

 الكريم

مسابقة احسن بحث حول سرية سيد  -

 االنام

 جلسات رمضانية  -

جلســـــة كاتب و كتاب بغســـــتضـــــافة   -

 كاتب محيل � الكتاب الديين

جلســـات رمضـــانية بحضـــور نخبة من   -

 الشعراء و االدباء

 مسابقة � االنشاد الديين -

 طفالحكوايت لال  -

0033  
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معرض الفنون التشــــكيلية بمشــــاركة  -

فنان تشــــــكييل و احلديث عن ســــــريته 

 الفنية

  

  للووالالييةة  تتااممننغغسستت  ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1111

ــــــتت    أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني    االلممالالححظظااتت   ــيي ــــ ــــــووقق ــــــخخ  ووتت يي ــاارر ــــ تت

  االلننششااطط  

  االلررققمم    ننووعع  االلننششااطط  

حــيــط تــنشـــــــيــط الــمــ يح ادريان  جمعية تغاليفت ان سوهاغ   

 الثقايف والفين بالوالية

07/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0011 عرض فين: موسيقى عرصية 

  ج ث اماوضان انتوفات   

 ساحة اول نوفمرب

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط 

 الثقايف والفين بالوالية

 

08/04/2022  

 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0022 عرض فلكلوري رقصة تاكوبا 

 عرض فين: موسيقى عرصي               فرقة اتران

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط  ساحة االستقالل  ابراهيم بن ازوم   

 الثقايف والفين بالوالية

09/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0033 عزف عىل آلة تزامارت 

 عرض فلكلوري ( رقصة البارود)  ج ث الملتقى االفريقي 

 عرض فين عرصي (قطارة ) ج ث تغاليفت انسوهاغ 
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 فيفري  18ساحة  اوخا شالعيل   

 تهقارت 

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط 

 الثقايف والفين بالوالية

14/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0044 قراءات شعرية بالتارقية 

جمعية إقوز إن موســنت وان 

 مروان 

  عرض فلكلوري (تيندي ) 

 فرقة أمسيل نكال 

 ديسمرب  11ساحة  جمعية إغرشان   

 

 

 يح تهقار ت

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط 

 الثقايف والفين بالوالية

15/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0055 عرض فين عرصية (قطارة

  جمعية فتح اخلري 

 عرض فلكلوري ( رقصة البارود)

  فرقة إدرشان 

 عرض فلكلوري (تيندي )

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط  احة االستقالل س  11فرقة أوالد   

 الثقايف والفين بالوالية

 

16/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0066 رقصة الراب                              

 عرض فلكلوري ( رقصة اسوات ) جمعية ايتما نهقار 

ـــة  جــمــعــيـــة جــيـــل األصــــــــال

 والمعارصة 

 

 عرض موسيقى شعبية (عود)

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط  ساحة اول نوفمرب تامرضيت نضااغ فرقة    

 الثقايف والفين بالوالية

21/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0077 عرض موسيقى عرصية 

  جمعية تيهوساي 

 عرض تيندي 

  جمعية امسيل انهكتان 

 عرض موسيقى الراب

  0088  22/04/2022  الفنانة بادي اللة   
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ـــان بـــجـــوار  يح ادري

 المكتبة 

نشـــــــيــط الــمــحــيــط تــ

 الثقايف والفين بالوالية

 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

 عرض موسيقى عرصية 

 رقصة بارود  جمعية ربيع الهقار 

 عرض فلكلوري تيندي جمعية تاليلت نهقار

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط  فيفري  18ساحة  المطرب محمد سوكنات  

 الثقايف والفين بالوالية

23/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  0099 عرض موسيقى عرصية 

 عرض رقصة اجلاقمي  جمعية ابلل نهقار ( انكوف) 

 

 عزف عىل الة تزامارت  ابراهيم بن ازوم 

  فرقة امسيل نكال /سمبري  

 ساحة االستقالل 

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط 

 الثقايف والفين بالوالية

28/04/2022 

الســـــــاعــة ابتــداءا من 

 مساءا 23:00

 

 عرض موسيقى عرصية 

1100  

 عرض خوميسة    فرقة تاكمبا (منصوري)

 

 عرض تيندي  جمعية تليلت نهقار 

 

تــنشـــــــيــط الــمــحــيــط  ساحة اول نوفمب ج ث المديح الديين التاريق   

 الثقايف والفين بالوالية

29/04/2022 

ابتــداءا من الســـــــاعــة 

 مساءا 23:00

  1111 ح ديين ) عرض تيمال (مدي

 عرض فلكلوري اصارة والطبل  ج ث قوس النرص 

 

 عرض فلكلوري قرقاابو  جمعية قرقاابو 
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  للووالالييةة  تتببسسةة  ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1122

  االلدداائئررةة  االلببللددييةة  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككوونن  االلممالالححظظااتت

 

حلية جمعيات و تعاونيات م

 و وطنية 

متحف المجاهد " قزن محمود 

" 

تنشــيط المحيط 

ـــا و فنيـــا   ثقـــافي

بمناســـبة الشـــهر 

ــــفضـــــــــيــــل و  ال

تـــقـــديـــم فـــرص 

 للمواهب 

 افتتاح أسبوع اإلنشاد الديين 10/04/2022

  تتببسسةة تبسة

 27/04/2022 دار الثقافة محمد الشبويك 
اختتام برنامج شـــــهر رمضـــــان 

 المعظم

 بكارية حفل إنشاد ديين 15/04/2022 دار المسنني  

  االلككووييفف

 بوحلاف الدير عرض مرسيح للكبار 15/04/2022 دار الشباب  

 
ـــة المطـــالعـــة  ملحقـــة مكتب

 "راس العيون "
 عرض مرسيح لألطفال 02/04/2022

 الكويف
 عرض مرسيح للكبار 15/04/2002 دار الشباب  

 حفل إنشاد ديين 11/04/2022 دار الشباب  

  ممررسسطط مرسط عرض مرسيح لألطفال 03/04/2022 ملحقة مكتبة المطالعة 
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 برئ الذهب عرض مرسيح للكبار 16/04/2002 دار الشباب  

 

جمعيات و تعاونيات محلية 

 و وطنية 

 المركب الريايض اجلواري 

تنشــيط المحيط 

ـــا و فنيـــا   ثقـــافي

بمناســـبة الشـــهر 

ــــفضـــــــــيــــل و  ال

تـــقـــديـــم فـــرص 

 للمواهب 

ــــااءء   الماء األبيض عرض مرسيح للكبار 16/04/2022 ــ ــ ــ ــ ــــ ــــمم ــ ــ ــ ــ ــــ االل

 احلويجبات عرض مرسيح للكبار 16/04/2022 دار الشباب    ااألألببييضض

 العوينات عرض مرسيح لألطفال 04/04/2022 ملحقة مكتبة المطالعة 

 عرض مرسيح للكبار 17/04/2002 دار الشباب    االلععووييننااتت 

 بوخرضة يح للكبارعرض مرس 17/04/2002 دار الشباب  

 عرض مرسيح لألطفال 05/04/2022 ملحقة مكتبة المطالعة 

 الونزة

  االلووننززةة

 عرض مرسيح للكبار 18/04/2022 قاعة السينما 

 حفل إنشاد ديين 12/04/2022 قاعة السينما 

 المريج عرض مرسيح للكبار 18/04/2002 دار الشباب 

 عني الزرقاء عرض مرسيح لألطفال 06/04/2022 ملحقة مكتبة المطالعة 

 برئ العاتر حفل إنشاد ديين 19/04/2022 دار الشباب  

   ببرئرئ  االلععااتترر
 -قـــاعـــة مــتــعـــددة اخلـــدمـــات

 الزقيق
 العقلة الماحلة عرض مرسيح للكبار 19/04/2022

 برئ العاتر عرض مرسيح للكبار 20/04/2002   الشبابدار  

 برئ مقدم حفل إنشاد ديين 20/04/2022 مات قاعة متعددة اخلد 

 احلمامات عرض مرسيح لألطفال 07/04/2022 ملحقة مكتبة المطالعة   ببرئرئ  ممققددمم

 قريقر حفل إنشاد ديين 20/04/2022 دار الشباب 

  االلععققللةة العقلة عرض مرسيح لألطفال 08/04/2022 ملحقة مكتبة المطالعة 
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جمعيات و تعاونيات محلية 

 و وطنية 

 قاعة متعددة اخلدمات

تنشــيط المحيط 

ـــا و فنيـــا   ثقـــافي

بمناســـبة الشـــهر 

ــــفضـــــــــيــــل و  ال

تـــقـــديـــم فـــرص 

 للمواهب 

 سطح قنطيس عرض مرسيح للكبار 21/04/2022

 بجن عرض مرسيح للكبار 21/04/2022 دار الشباب  

 أم عيل حفل إنشاد ديين 22/04/2022 دار الشباب  

  أأمم  ععيليل
 عرض مرسيح للكبار 22/04/2022 ة النشاطاتقاعة متعدد 

صـــــــــــفصـــــــــــاف 

 الورسى

 عرض مرسيح للكبار 23/04/2022 دار الشباب  
 الرشيعة

 حفل إنشاد ديين 13/04/2022 دار الشباب    االلرشرشييععةة

 ثليجان عرض مرسيح للكبار 23/04/2022 دار الشباب  

 عرض مرسيح للكبار 24/04/2022 دار الشباب  
 ريننق

 حفل إنشاد ديين 14/04/2022 دار الشباب    ننققرريينن

 فركان عرض مرسيح للكبار 24/04/2022 قاعة متعددة النشاطات 

 

  تتببسسةة        --االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين--ووااللففينين  ااخلخلااصص  ببششههرر  ررممضضاانن  االلككررييمم    االلثثققاايفيف**االلربربننااممجج  

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ططممككاانن  االلننششاا  ااههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

01 

*ورشــــــة تعليمية حول نزول 

يم(ملخصــــــــات  لكر لقران ا ا

 +ورشة رسم

 15الموافق ل 2022أفريـــل  17

 1443رمضان 

إحياء النصــــف من شــــهر 

 رمضان الكريم

ناوي  ية حســــــ تدائ * اب

 رابح

 غريب زعرة-

 رمضاين مروة-

 

/ 
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02 

* ورشــة تعليمية حول فضــل 

هر  العرشــــــ األواخر من شــــــ

ريم (ملخصـــــات رمضـــــان الك

 +ورشة رسم)

ــمــوافــق  2022أفــريـــل  21  19ال

 1443رمضان 

ـــأهـمـيـــة  الـتـحســـــــيـس ب

وفضل العرش األواخر من 

 شهر رمضان الكريم

*ابتــدائيــة ضــــــوايفيــة 

 عباس

 غريب زعرة -

 رمضاين مروة-

 

/ 

03 

*ورشـــــــة تعليميــة حول ليلــة 

الســابع والعرشــون من شــهر 

رمضـــــان الكريم (ملخصـــــات 

 ورشة رسم)

 26الموافق ل  2022أفريــل  28

 1443رمضان 

االحتفــال بليلــة الســـــــابع 

والعرشــــــون من شــــــهر 

 رمضان الكريم

ـــدائـــيـــة تـــريــيك  * ابـــت

 لزهاري

 غريب زعرة -

 رمضاين مروة-

 

 

/ 

 

  --تتببسسةة        --دداائئررةة  االلممممتتللككااتت  االلثثققااففييةة  االلممححممييةة  للووالالييةة    --**االلربربننااممجج  االلثثققاايفيف  ووااللففينين  ااخلخلااصص  ببششههرر  ررممضضاانن  االلككررييمم  

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  ووتتووققييتت  االلننششااطط  تتااررييخخ  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 2022أفريل  08/09 عروض مرسحية متنوعة  0011
 

 ترفيهي تثقيفي
 سينما المغرب

االتحاد العام للمجتمع 

 المدين اجلزائري

 

/ 

0022  

محـــارضات افرتاضــــــيـــة حول 

الـــمـــوروث وتـــثـــمـــني الـــرتاث 

 الثقايف

 الثقايف تثمني الرتاث 2022أفريل  15/22/29
ـــات  دارة الـــمـــمـــتـــلـــك

 الثقافية والمحمية

 أساتذة مثقفون

متـــاحف  ل مســــــؤول ا

 والمواقع األثرية

مرشــدة إدارة المتاحف 

 والمواقع األثرية

 

/ 
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0033  
مســابقات عائلية حول الرتاث 

 الثقايف المادي
 2022أفريل  17/22/23

 

 ترفيهي تثقيفي

دائــرة الــمــمــتــلــكـــات 

 الثقافية المحممية
 عائالت تبسية

 

 

/ 

 

 

 

 

  ––تتببسسةة        --االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ووممللححققااتتههاا  للووالالييةة    --**االلربربننااممجج  االلثثققاايفيف  ووااللففننيييي  ااخلخلااصص  ببششههرر  ررممضضاانن  االلككررييمم  

 

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط    االلررققمم  

 معرض للكتاب الديين   0011

 طيلة الشهر الفضيل 

 الشهر الفضيل إحياء -

اغتنام الفرصـــة لتلقني -

 األطفال القران الكريم

ـــة الرئيســــــيـــة  المكتب

للمطـــالعـــة العموميـــة 

ومــلــحــقـــاتــهـــا لــواليـــة 

 تبسة

 منخرطي المكتبة

 مدارس قرآنية 

 شعراء وكتاب

ــــامــــج قــــابــــل  ــــربن ال

 للتعديل 

 ورشات حفظ القران الكريم لألطفال   0022

 لكريممسابقات دينية � ترتيل القران ا  0033

 ورشات مطالعة للقصص الدينية   0044

 احلكوايت ورسد قصص الصحابة  0055

 حلقة دينية حول غزة بدر الكربى  0066
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  للووالالييةة  تتللممسساانن::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1133

  ااألألههدداافف    االلممششااررككنيني  صصااححبب  االلننششااطط  االلممككاانن  االلتتااررييخخ  ععيينيني  االلننششااطط  االلررققمم

 وصــــــالت إنشـــــــاديــة �  0011

 المديح الديين 

  2022أفريل  07

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة دار الثقافة عبد القادر علولة 

 احياء ليايل رمضان المباركة  فرقة الوفاء

 

مناقشــــــة موضــــــوع هل   0022

 االنسان مسري أو مخري

  2022أفريل  07

 

المكتبة الرئيســـــية للمطالعة 

 العمومية

المكتبة الرئيســـــية للمطالعة 

 يةالعموم

 مناقشة مواضيع مختلفة  //

ومديح ســـــهرة أندلســـــية   0033

 ديين

 

 2022أفريل  08

 

 

 قرص الثقافة عبد الكريم دايل قرص الثقافة عبد الكريم دايل

 احياء ليايل رمضان المباركة  عز الدين بوعبد الله 
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0044  
 سهرة فنية � المديح 

 

 2022أفريل  09

 
 ثقافة عبد القادر علولةدار ال دار الثقافة عبد القادر علولة 

جــمــعــيـــة الســـــــالم 

 تلمسان

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

ـــة         0055 ـــاقشــــــــةأمســــــــي  (مـــن

 :موضوع)

 ضوابط الكتابة � احلقل

 الديين 

 2022أفريل  10

 

المكتبة الرئيســـــية للمطالعة  افرتايض

 العمومية

 مناقشة مواضيع دينية وادبية  //

0066  

 سهرة فنية � المديح
 2022أفريل  12

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

جمعيـــة الثقـــافيـــة 

الشــيخ محمد بوعيل 

 تلمسان

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

0077  
وصــــــالت إنشـــــــاديــة � 

 المديح الديين 

 2022أفريل  14

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

 احياء ليايل رمضان المباركة  إلنشادفرقة الهيام ل

 

0088  
 سرية ذاتية مالك بن نيب

 2022أفريل  14

 

المكتبة الرئيســـــية للمطالعة  � فضاء مفتوح

 العمومية

 التعريف بالسرية الذاتية لمؤلف //

0099  
 سهرة فنية � المديح 

 2022أفريل  16

 
 لة دار الثقافة عبد القادر علو دار الثقافة عبد القادر علولة 

ـــاطـــة  جــمــعــيـــة غــرن

 تلمسان

 احياء ليايل رمضان المباركة 
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1100  
معرض فين "للمجســمات 

 آثار مدينة تلمسان.

أفريــل  28إىل  18من 

2021   
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

 احياء ليايل رمضان المباركة  الفنان زاهي زكرياء

 

1111  
 سهرة فنية � المديح 

  2022أفريل  19

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

جمعيـــة الموحـــديـــة 

 ندرومة

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

1122  
وصــــــالت إنشـــــــاديــة � 

 المديح الديين 

  2022أفريل  21

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

فرقة مســـك األنس 

 شادلإلن

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

1133  
 أمسية شعرية

 تغيري التوقيت

  2022أفريل  21

 

المكتبة الرئيســـــية للمطالعة  مركز الدارسات األندلسية

 العمومية

ــائشـــــــة،  بلجياليل ع

 بغداد  

 سايح

 مناقشة مواضيع أدبية 

1144  
 سهرة فنية � المديح  

  2022أفريل  23

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  لة دار الثقافة عبد القادر علو

ـــار  الـــمـــطـــرب مـــخـــت

 زرهوين

 احياء ليايل رمضان المباركة 

1155  
 سهرة فنية � المديح 

  2022أفريل  26

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

الـــمـــطـــربـــة لـــيـــىل 

 بورصايل

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

1166  
وصــــــالت إنشـــــــاديــة � 

 مديح الديين ال

  2022أفريل  28

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

فــــرقــــة شـــــــــمــــوع 

ـــدو  طــفــراوى ســـــــب

 لإلنشاد

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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 مناقشة كتاب  1177

القضــــــايا الكربى ( مالك 

 بن نيب)

  2022أفريل  28

 

المكتبة الرئيســـــية للمطالعة 

 العمومية

ئيســـــية للمطالعة المكتبة الر

 العمومية

 تقديم كتاب لمؤلف  //

1188  

ســهرة فنية � اإلنشــاد و 

 المديح 

 

  2022أفريل  30

 
 دار الثقافة عبد القادر علولة  دار الثقافة عبد القادر علولة 

ـــاء ,  ـــوف ـــرق : ال ـــف ال

مســـــــــك االنــــس , 

شــــــموع طفراوى , 

 الهيام،

االنــــوار ، أحــــبــــاب 

الكوثر تحــت قيــادة 

اجلوق الموســــــيقي 

 خليل بابا أحمد

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

ســــهرة أندلســــية و مديح   1199

 ديين 
  2021أفريل  11

 

ــلــخــوجـــة  قرص الثقافة عبد الكريم دايل قرص الثقافة عبد الكريم دايل مــن أداء ب

 عمر

 احياء ليايل رمضان المباركة

ســــهرة أندلســــية و مديح   2200

 ديين
  2021أفريل  15

 

من أداء الفنان  نارص  قرص الثقافة عبد الكريم دايل ريم دايلقرص الثقافة عبد الك

 غافور

 احياء ليايل رمضان المباركة

ســـــهرة أندلســـــية ومديح   2211

 ديين 

 

 2022أفريل 20

من أداء الفنان خليل  قرص الثقافة عبد الكريم دايل قرص الثقافة عبد الكريم دايل

عبد العظيم والفنان 

 بريكيس أسامة

 ضان المباركة احياء ليايل رم
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2222  
 قرص الثقافة عبد الكريم دايل قرص الثقافة عبد الكريم دايل 2022أفريل  22 سهرة موسيقية

 احياء ليايل رمضان المباركة الفنانة لييل مراح

2233  

ســــهرة أندلســــية و مديح 

 ديين
 2022أفريل  25

 قرص الثقافة عبد الكريم دايل

 
 قرص الثقافة عبد الكريم دايل

لـــفـــنـــان مـــن أداء ا

ملوك كمال والفنان 

 كريم بوغازي

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

2244  

 إحياء ليلة القدر المباركة 

 
 2022أفريل  27

 قرص الثقافة عبد الكريم دايل

 
 قرص الثقافة عبد الكريم دايل

بالتنســــــيق مع فوج 

األمانة، الكشـــافة، و 

 فرقة األنوار

 احياء ليايل رمضان المباركة 

 

فكرية لصــــــاحل  مســــــابقة  2255

 المؤسسات الرتبوية .

 سهرة مديح ديين.

 

 2022أفريل  15
ـــاس  المركز التفســــــريي للب

 التقليدي اجلزائري

ـــاس  المركز التفســــــريي للب

 التقليدي اجلزائري

 مديرية الرتبية. 

  فرقة إنشادية.

 

 تجشيع االبداع الفكري للطفل 

عيـــة   2266 ـــة ختـــان جمـــا مل ح

 لفائدة العائالت المعوزة. 

 مديح ديين. سهرة

 2022أفريل  28
ـــاس  المركز التفســــــريي للب

 التقليدي اجلزائري

ـــاس  المركز التفســــــريي للب

 التقليدي اجلزائري

ـــاء طب متطوعيني  أ

 وفنان موسيقي

 

 المساهمة � االعمال اخلريية

معرض للسرية النبوية "  -  2277

 عىل خطى احلبيب ".
 خالل شهر رمضان 

قادر علولة     دار الث قافة عيد ال

               -تلمسان– 

 مركز الفنون والمعارض

 

بالتنســــيق مع فرقة 

المايســرتو بابا احمد 

 احياء ليايل رمضان المباركة 
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والمنشــــد بوترفاس  عرب مناطق الظل. سهرة للمدائح الدينية. -

 شعيب 

يوم درايس 'العلم ثقافة  -  2288

ونور' العالمة ابن باديس 

 أنموذج.

لعريب  - للخط ا معرض 

 إلسالمي.ا

 

 

 مركز الدراسات االندلسية  2022افريل  16
 مركز الفنون والمعارض

 

 

يكون خالل شــــــهر 

رمضــــان بالتنســــيق 

 مع جمعية الموحدية 

 ابراز أهمية العلم � المجتمع اجلزائري

ــة متحفيــة تضــــــم -   2299 حقيب

ورشــــــــات بــيـــداغــوجــيـــة 

وحمالت تحسيسية حول 

فضل صيام شهر رمضان 

ـــــبـــــعـــــض  مـــــوجـــــهـــــة ل

ـــا ـــاطق االبتـــدائي ـــالمن ت ب

 احلرضية ومناطق الظل. 

 

 2022أفريل  10

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

لآلثــار اإلســــــالميــة لمــدينــة 

 تلمسان

 مناطق الظل

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

لآلثــار اإلســــــالميــة لمــدينــة 

 تلمسان

تشــــــجيع وتحفزي األطفــال عىل الصــــــوم  //

 وذكر فضائله 

3300  
يوم درايس حول ســــــرية 

 سيد األخيار 
 2022 أفريل 13

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

لآلثــار اإلســــــالميــة لمــدينــة 

 تلمسان

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

لآلثــار اإلســــــالميــة لمــدينــة 

 تلمسان

جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة 

 الطفل واألرسة 

 التعريف بالسرية النبوية 
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أمســية دينية بليلة القدر -  3311

� ذكر الســــــرية النبويـــة 

حوبـــة  يفـــة مصــــــ الرشــــــ

 بوصالت انشادية.

 2022أفريل  27

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

لآلثــار اإلســــــالميــة لمــدينــة 

 تلمسان

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

لآلثــار اإلســــــالميــة لمــدينــة 

 تلمسان

األســــتاذ إســــماعيل 

ـــاذ  فــاليح واألســـــــت

 يوسف خاليص 

 احياء ليلة القدر المباركة 

ـــاء شــــــهر رمضــــــــان   3322 إحي

متحف  ل نظم ا ي يم  كر ل ا

ليايل اخلط والمخطوط � 

 ة.            طبعتها اخلامس

أفريــل  14إىل  10من 

2022 

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

 للخط اإلسالمي

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

 للخط اإلسالمي

التعريف بفن اخلط اإلســــــالمي وانواعـــه  أساتذة وخطاطني

وإبراز أهميـــة احلفـــاظ عىل هـــذا الموروث 

 العريب اإلسالمي 

ـــة  -  3333 ـــقـــة فـــكـــري مســــــــاب

بــخصـــــــوص يــوم الــعــلــم 

الميذ المدارس موجهة لت

ــة  ــالتنســــــيق مع مــديري ب

الرتبية لوالية تلمســــــان، 

ــيـــد  ــقـــال حــول عـــادات وت

مــدينــة تلمســـــــان خالل 

 شهر رمضان.

األســبوع األول لشــهر 

 رمضان المعظم

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

ــنـــة  ــمـــدي ـــاريــخ ل ــت ــفــن وال ــل ل

 تلمسان

 

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

للفن        والتــاريخ لمــدينــة 

 تلمسان

 

  أساتذة مختصني

 تالميذ المتوسطات

 تجشيع االبداع الفكري للطفل

3344  
ـــن   - ـــزي ـــائ ـــف ـــم ال ـــكـــري ت

المشـــــاركني بالمســـــابقة 

 2022أفريل  30

الشـــــهر مســـــاء  طيلة

 كل ثالثاء

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

 للفن والتاريخ

لوطين  لعمومي ا لمتحف ا ا

 للفن والتاريخ

الـــــــمشــــــــــــاركـــــــني 

 بالمسابقة الفكرية 

 

 تجشيع االبداع الفكري للطفل
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لقـــدر ـــة ا يل ل ـــة   27الفكري

 رمضان. 

 

يارات خاصــــــة للمتحف  ز

يســــــتفيـــد منهـــا تالميـــذ 

المؤســــــســـــــات الرتبويــة 

لوالية تلمســـــان، مع فتح 

أبواب المتحف طيلة ليايل 

 شهر رمضان الكريم.

لمســــــــان و  المؤسسات الرتبوية ت لم  معـــا ـــأحـــد  يف ب عر ت ل ا

 بالمجموعة المتحفية الموجودة بالمتحف
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  للووالالييةة  تتييااررتت  ::للثثققااففةة  ووااللففننوونن  ممددييررييةة  اا  --1144

 نوع النشاط تاريخ وتوقيت النشاط أهداف النشاط مكان النشاط المشاركني المالحظات

 

 الرقم

  

  

  

  

  

  

  

  

الربنـــامج قـــابـــل 

 للتغري

 

 

 

 

 فرقة محلية

 

 2022افريل 05الثالثاء   

ــمــوافــق ل  رمضــــــــان  03ال

 21:30الساعةه عىل 1443

 الديين الطابع اإلنشاد ساهر �ـ حفل فين 

 شعار الصغار تحتـ اإلعالن عن   مسابقة حفظ القران   لفئة 

 " فليتنافس المتنافسون" 

  

0011  

  

 

مـديريـة الثقـافـة 

ــــــــون  ــــــــفــــــــن وال

ـــالتنســــــيق مع  ب

ــة  ــافي ــة ثق جمعي

 محلية

  

 

 

 

 خالل شهر رمضان الكريم

  0022 بوع ـ تنظم سهرات فكاهية � نهاية كل أس

  

 ـ إحياء سهرات موسيقية فنية 

0033  

  

 ـ حفل فين ساهر � الطابع الشعيب واألندليس  

0044  

 2022افريل07اخلميس   فرقة محلية

ــمــوافــق ل  رمضــــــــان  05ال

 ه1443

 

 

 ـ عرض مرسيح للكبار

  

0055  
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الربنـــامج قـــابـــل 

 للتغيري

  21:30عىل الساعة

 

 شعراء محليني

 2022أفريل  10األحد 

ن رمضــــــــا 08الـــمـــوافـــق ل

 ه1443

 21:30عىل الساعة

 

 ـ حفل فين ساهر � الطابع اإلنشاد الديين

 ـ أمسية شعرية � مدح الرسول صىل الله عليه وسلم

  

0066  

 

 

 فرقة محلية

 -2022أفريل  12الثالثاء 

ـــمـــوافـــق ل رمضــــــــان  10ال

 ه1443

 21:30عىل الساعة

  

 

                                                                                                                  مرسيح للكبارـ عرض 

 

  

0077  

  

 

 فرقة محلية

 2022افريل14اخلميس

 ه1443رمضان12الموافق ل

 -21:30عىل الساعة 

 

 ـ حفل فين ساهر � الطابع الشعيب

0088  

 

 

 فرق محلية

 

 2022أفريل  16السبت 

ـــق ل ـــمـــواف رمضــــــــان  14ال

 ه1443

 21:30الساعة عىل

 العلم االحتفال بيومـ 

 ـ معرض كتاب

 ـ أناشيد

 ـ مسابقة فكرية

 ـ مرسحية لألطفال

 

  

  

0099  

  

 إمام مسجد

 ـ محارضة دينية  حول غزوة بدر الكربى 2022افريل18االثنني

 ـ حفل فين ساهر � الطابع اإلنشاد الديين

  

1100  
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ـــمـــوافـــق ل رمضــــــــان  16ال

 ه1443

 21:30عىل الساعة 

 

 ة محليةفرق

 2022افريل20األربعاء 

 ه1443رمضان18الموافق ل

 21:30عىل الساعة 

 

 ـ عرض مرسيح للكبار

1111  

 

 

 فرقة محلية

 -2022افريل 24األحد 

رمضـــــــــان 22الــــمــــوافــــق ل

 ه1443

 21:30عىل الساعة 

 

 ـ حفل فين ساهر � الطابع األندليس

 أمسية � الشعر الملحون

  

1122  

 

 

 فرقة محلية

 

 

ـــــثـــــ قـــــافـــــة دار ال

ــــون عــــيل  ــــفــــن وال

 معايش

 

 

إحيــاء ليــايل شــــــهر 

 رمضان المعظم

 

 -2022اافريل 26لثالثاء 

ـــمـــوافـــق  ل رمضــــــــان 24ال

 ه 1443

 21:30عىل الساعة

  1133 ـ عرض مرسيح ألطفال

 

 إمام مسجد

 2022افريل28اخلميس

رمضــــــــان 26الـــمـــوافـــق ل

 ه1443

 21:30عىل الساعة 

 ـ محارض ة دينية  إلحياء ليلة القدر

 دينية أناشيد

 حفظ القران  ـ تكريم الفائزين � مسابقة 

 " تحت  شعار فليتنافس المتنافسون

  

1144  
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93 

 

 

 

  ببااللممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  للووالالييةة  تتييااررتت  وو  ججممييعع  ممللححققااتتههاا  22002222االلربربننااممجج  ااخلخلااصص  ببششههرر  ررممضضاانن  االلممععظظمم  للسسننةة  

  االلررققمم    ططببييععةة  االلننششااطط    االلتتااررييخخ    ااجلجلههةة  االلممننظظممةة    االلممككاانن  

ــة الرئيســــــيــة بــــــــــــبهو الم كتب

 للمطالعة العمومية

 و بجميع ملحقاتها

ـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة  المكتب

 العمومية لوالية تيارت

 

 تنظيم معرض للكتاب طيلةشهررمضان

0011  

المكتبة الرئيســــــية للمطالعة 

 العمومية

ـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة  المكتب

 العمومية لوالية تيارت
 تنسيق مع جامعة ابن خلدونتنظيم مداخلة حول غزوة بدر بال 12/04/2022

0022  

المكتبة الرئيســــــية للمطالعة 

 العمومية

ـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة  المكتب

العموميــة بــالتنســــــيق مع جمعيــة 

 ثقافية

16/04/2022 
تنظيم مسابقة لألطفال حول شخصية العالمة عبداحلميد ابن باديس 

 بالتنسيق مع جمعية ثقافية

0033  

ــبشـــــــري  ـــة ال ــب مــلــحــقـــة مــكــت

  الشاللةاالبراهيمي بقرص

ـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة  المكتب

 العمومية لوالية تيارت
16/04/2022 

تنظيم مســــــابقة فكرية لطالب الثانوية تتمثل � مســــــابقة ما بني   -

 الثانويات

 تنظيم مسابقة قراءة قصة عن طريق لعبة الكويزيتو بجناح األطفال  -

تنظيم عروض وأنشــــــطــة  داعمــة للكتــاب األطفــال بــالتنســــــيق مع   -

 نوادي األدبية التابعة للملحقات ال

0044  
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 تنظيم عدد جديد من برنامج اخرتت لك من رصيد المكتبة  -

ـــارك  ـــة جـــاك ب ملحقـــة مكتب

 بفرندة

ـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة  المكتب

العموميــة بــالتنســــــيق مع ملحقــة 

 مكتبة جاك بارك بفرندة

 طيلةشهررمضان

 ورشات القراءة:   -

ة بالتنســـيق مع نوادي القراءة و تنظيم ورشـــات التحفزي عىل المطالع  -

 أساتذة  وكتاب

 الورشة الثانية:

ورشـــــة التدريب اإلبداعي لألطفال بالتنســـــيق مع  االســـــتاد محمودي 

 البشري 

 

0055  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة  المكتب

 العمومية لوالية تيارت بالتنسيق

مع مخرب الـــدراســــــــات النحويـــةو 

 اللغوية

 جامعة ابن خلدون

23/04/2022 

 اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف:

 تظيم مداخلة حول الموضوع   -

االعالن عن  الفائزين �  مسـابقة جائزة األديب الرائد  � النصـوص   -

 النرثية والشعرية � طبعتها اخلامسة

مداخلة لألســــاتذة المرشــــفني عىل تصــــحيح األعمال المشــــاركة �  -

 المسابقة لمناقشتها

0066  

  ططببييععةة  االلننششااطط    االلتتااررييخخ    ههةة  االلممننظظممةة  ااجلجل  االلممككاانن  

 بلدية السوقر
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق 

 مع جمعية ثقافية
24/04/2022 

ـــة الوالئيـــة    - ـــالتنســــــيق مع االتحـــادي ـــامج ب تنظيم برن

 للمكفوفني 
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 زيارة لمدرسة المعاقني سمعيا و برصيا  - و االتحاد الواليئ للمكفوفني

 رئيسية للمطالعة العموميةالمكتبة ال

 و بجميع ملحقاتها

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق 

 مع مديرية الرتبية 

 

 خالل شهر رمضان 

تنظيم لقـــاء تكريمي ألحبـــاب القلم والكتـــاب  بحضــــــور   -

 الكتاب المحليني 

برنامج احلمالت التحســـيســـية  عرب المؤســـســـات  الرتبوية  -

 كتبة  والتشجيع  عىل المقروئية للتعريف بخدمات الم

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 و بجميع ملحقاتها

ية للمطالعة العمومية لوالية  المكتبة الرئيســــــ

 تيارت

 طيلة شهر رمضان

 و تكريم الفائزين

 بمناسبة ليلة القدر

 

 تنظيم مسابقة فكرية لألطفال"حول السرية النبوية"

ـــة المطـــالعـــة الع موميـــة ملحقـــة مكتب

 الشيخ بوعمامة بالرشابقة

المكتبية الرئيســية بالتنســيق مع ملحقة مكتبة 

 المطالعة العمومية الشيخ بوعمامة بالرشابقة

 و بالتنسيق مع جمعية كافل 

 إحياء ليلة القدر 

 تنظيم مسابقة دينية   -

أحياء ليلة القدر (تكريم الفائزين � المســــــابقة ، توزيع  -

 كسوة العيد 

 تمامى) عىل الي  

 مكتبة جاك بارك بفرندة

المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق 

مع  مكتبة جاك بارك بفرندةجمعية كافل اليتيم 

 مكتب فرندة –وجمعية بسمة  مكتب فرندة –

 أفريل 16

تنظيم جلسات شعرية  من تقديم مجموعة من الشعراء   -

 المحليني

 تاريخ االسالمي  تنظيم مسابقة فكرية ودينية حول ال  -

 ملحقة مكتبة المطالعة العمومية 

 ببلدية وادي لييل عابدالشيهد مناد 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 بالتنسيق مع  ملحقة مكتبة المطالعة العمومية 

 الشيهد مناد عابد ببلدية وادي لييل

 خالل شهر رمضان 

ضان المعظم (   - شهر رم كيت تنظيم معرض للكتاب خاص ب

 دينية ، كتب الطبخ)

 تنظيم مسابقة دينية (حفظ وتجويد القران)  -

 مسابقة فكرية خاصة بشهر رمضان أسئلة وأجوبة -
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 حصة وقفات إيمانية مع أئمة وأساتذة   -

صــــفحة الفايســــبوك حلقة عرب   30 قصــــص إســــالميةبث  -

 بالمكتبة اخلاصة

ـــاركـــة وتكريم الفـــائزين �  - ـــة القـــدر المب االحتفـــال بليل

 المسابقة 

المكتبة الرئيســــــية للمطالعة العمومية 

 لوالية تيارت 

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 بالتنسيق مع  اجلمعية الثقافية فن وثقافة 

 

 تنظيم ورشة الكتابة � النص المرسيح  خالل شهر رمضان 

  

  

  ططببييععةة  االلننششااطط    االلتتااررييخخ    ااجلجلههةة  االلممننظظممةة    االلممككاانن  

 العة العمومية ملحقة مكتبة المط

 لبلدية توسنينة

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

عة  طال بة الم قة مكت بالتنســــــيق مع  ملح

 العمومية 

 لبلدية توسنينة

 خالل شهر رمضان 

 تنظيم معرض الكتب الدينية  -

 محارضة دينية من تقديم إمام مسجد أيب موىس األشعري -

عم مدرســـة ياســـني حلفظ تالوة القران الكريم من طرف طلبة برا  -

 القران الكريم

 تنظيم مسابقة دينية  -

 تكريم الفائزين وإمام المسجد ليلة القدر   -

 ملحقة مكتبة المطالعة العمومية 

 لبلدية عني احلديد
 ضان خالل شهر رم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

 التذكري بشهر رمضان المعظم و أهمية العبادة فيه -

 تجويد القران الكريم   -
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عة  طال بة الم قة مكت بالتنســــــيق مع  ملح

 العمومية 

 لبلدية عني احلديد

 تنظيم مسابقة دينية خاصة بالشهر الفضيل    -

 ملحقة مكتبة المطالعة العمومية 

 لبلدية عني بوشقيف

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

عة  طال بة الم قة مكت بالتنســــــيق مع  ملح

 العمومية 

 ني بوشقيفلبلدية ع

 خالل شهر رمضان 

تنظيم معرض للكتب الدينية ببهو المكتبة والتعريف بالرصــــــيد   -

 الوثائقي

 تنظيم مسابقة فكرية ومسابقة � الرسم وتلخيص قصة   -

التشــــــجيع عىل اســــــتثمــار أوقـات فراغ الشــــــبــاب واألطفــال �  -

 المطالعة  والمقروئية

فال قصــــص تنظيم عروض عن طريق الشــــاشــــة احلائطية لألط  -

األنبياء والســــــرية النبوية  وكذا األرشطة العلمية  وغريها لفائدة 

 المنخرطني . 

 ملحقة مكتبة المطالعة العمومية 

 الشهيد بن عيل سعيد لبلدية الدحموين

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

عة  طال بة الم قة مكت بالتنســــــيق مع  ملح

 العمومية 

 الدحموينالشهيد بن عيل سعيد لبلدية 

 خالل شهر رمضان 

تنظيم مســـــــابقــة أســــــئلــة ثقــافيــة ودينيــة للطورين االبتــدايئ    -

 والمتوسط

 عرض مجموعة من الكتب الدينية   -

 فتح ورشات الرسم والتلخيص -

 عرض قصص إلكرتونية من رصيد المكتبة  مع طرح أسئلة -

 تكريم الفائزين � المسابقات  المقامة خالل شهر رمضان   -

 قة مكتبة المطالعة العمومية ملح

 الشهيد عبديل بن عيل لبلدية مالكـو

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 

عة  طال بة الم قة مكت بالتنســــــيق مع  ملح

 العمومية 

 خالل شهر رمضان 

 تنظيم مسابقات � حفظ القران الكريم   -

 النبوية تنظيم مسابقات � السرية   -

 جلسة رمضانية (قصص األنبياء ،  والصحابة)   -
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 الشهيد عبديل بن عيل لبلدية مالكـو

1155  

  للووالالييةة  تتزيزييي  ووززوو::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1155

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
ــــــتت   ققيي تتوو ييخخ    وو   ــاارر ــــ تت

  االلننششااطط
  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

  االلممششااررككنيني
  االلممالالححظظااتت

0011  

ســــهرة فنية � الموعد � تزيي وزو ،  1155--

 سهرة � عزازقة 15

 مديح الديينسهرات لل 0044--

 أمسيات شعبية. -

 أمسيات شعرية  -

  **ببررننااممجج  ششههرر  االلرترتااثث

 معارض لمختلف الفنون  -

 لقاءات أدبية -

يل  30إىل  08من  أفر

2022 

ــا ، خالل هــذا  ســــــيعمــل قطــاعن

 الشهر الفضيل  عىل:  

*إبراز ثقــافتنــا، من خالل برنــامج 

يشــــــمــل المرســــــح والســــــينمــا 

والكتب والقراءة العامة واحلفالت 

 الشعرية والدينية والغناء

*فضــــــــاء للتالحم و التـــآيخ من 

 الروحانية خالل السهرات

دار الثقــافــة مولود 

معمري و ملحقتها 

  بعزازقة

 الفنانني و الشعراء

 *الكتاب و األدباء 

تعـــاونيـــات  ل * اجلمعيـــات و ا

 الثقافية

 *ورشات دار الثقافة 

تنفيذ الربنامج عائد 

إىل مســــــــتــجـــدات 

الوضـــعية الصـــحية 

لـــــلـــــبـــــالد و كـــــذا 

ية  مال يات ال اإلمكان

ـــهـــا  ـــب ـــتـــطـــل ـــيت ي ال

 المرشوع المقرتح.
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ســــهرات للفن الشــــعيب( احلكاية، الغناء  -

 الشعيب، الشعر...)

 أغاين روحانية مع فرق خلوان-

 أيام دراسية حول الرتاث -

غغيي   يي ــاازز ــــ ييعع  ااألألمم بب للرر ــاا ــــ ــاالل  بب ــــ   2200**  ااالالححتتفف

  أأففررييلل  

ــــاا ــــاابب  وو  **ااالالححتتفف ــــااللمميي  للللككتت ــــااللييوومم  االلعع لل  بب

  ححققووقق  االلممؤؤللفف  

  

0022  

 عرض مرسحيات   2200  --

ـــاألطــفـــال  عــروض فــكـــاهــيـــة خـــاص - ب

 .والعائالت

 عروض مونولوج -

يل  30إىل  08من  أفر

2022 

بني  ـــادل اخلربات  تب ل *فرصــــــــة 

 الفنانني 

 *اكتشاف المواهب الشابة

مــــخــــتــــلــــف أذواق * تــــلــــبــــيــــة 

 المتعطشني للفن

لمرســــــح اجلهوي  ا

 كاتب ياسني

 *الفنانني المرسحني

 * التعاونيات الثقافية

 *اجلمعيات الثقافية

تنفيذ الربنامج عائد 

إىل مســــــــتــجـــدات 

الوضـــعية الصـــحية 

 للبالد

 أمسيات شعرية و أدبية 0033--  0033
المكتبة الرئيســـية 

 للقراءة العمومية

 كتاب و أدباء و شعراء
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0044  
 عروض أفالم سينمائية  -

 عرض لنادي السينما 1155-

 متحف السينما

 

 مخرجني و رجال السينما

0055  

اطات ثقايف و فنية عىل مســــــتوى * نشــــــ

 بلديات الوالية: 

 االحتفال بشهر الرتاث من خالل برمجة:

مــعـــارض لــمــخــتــلــف الــفــنــون "الــفــنــون  -

التشــــــكيليــة، الفتوغرافيــة، فنون الطبخ، 

 احلرف التقليدية ..."

 لقاءات أدبية -

ســــهرات للفن الشــــعيب( احلكاية، الغناء  -

 الشعيب، الشعر...)  

 01أفريــل إىل  03من 

 2022ماي 

*إيصــــــــال الفن و الثقـــافـــة إىل 

 مختلف القرى و البلديات

*تذوق سـكان البلديات إلبداعات 

 الفنانني

 *فرصة للتاليق و التالحم 

 بلديات الوالية 
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  للووالالييةة  ااجلجلززاائئرر  ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1166

  االلررققمم  للننششااططننووعع  اا  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلممككاانن  االلممششااررككنيني  ممالالححظظااتت

  

//  
 اجلمعيات الثقافية

 الفاعلة � إقليم والية اجلزائر

 أساتذة جامعيني وباحثني

ـــة الــرئــيســـــــيـــة - الــمــكــتــب

 للمطالعة العمومية

 

 إحياء وتنشيط سهرات رمضان

 

 أفريل 12

2022 

 

ية دينية   - تنظيم ندوات فكر

 بمناسبة الشهر الفضيل

تنظيم مســــابقات نســــوية   -

 � الطبخ

  

0011  

  

  

معيـــات الثقـــافيـــة لواليـــة اجل  //

 اجلزائر

تالميــذ المــدارس المتفوقني 

� مختلف المسابقات الفنية 

 والثقافية

المكتبــة المتنقلــة بلــديــة 

 برج البحري و

ـــة الــرئــيســـــــيـــة  الــمــكــتــب

ـــة  مي مو ع ل لعـــة ا مطـــا ل ل

 لوالية اجلزائر

ـــــــان أرزيق - ـــــــزي  -أوم

 المحمدية

 

 

 االحتفال بيوم العلم

 

 أفريل 16

2022  

 الفرتة الصباحية

 تزامنا وذكرى يوم العلم:

تنظيم مسابقات � الرسم   -

لدور  والتعبري لألطفال إلبراز ا

ـــد للعلمـــاء والمفكرين  الرائ

اجلزائريني � رفع مشــــــعـــل 

ــوصـــــــول  ــم ووجــوب ال ــعــل ال

تنظيم   –وتســــــليمه لألجيال 

ســـــــهــرات أدبــيـــة (قــراءة � 

 كتاب)

  

0022  
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//  

 

أســــاتذة وباحثني مختصــــني 

 � الرتاث

 

 لثقافةمركز الفنون وا

 (قرص رياس البحر)

 و

 متاحف القصبة العتيقة

 

 إبراز القيم الرتاثية للمعالم

 التاريخية واألثرية. 

 ماي 18أفريل إىل  18من 

2022 

 الفرتة الصباحية

 

 :تزامنا وشهر الرتاث

ية وعلمية  تنظيم ندوات فكر

 � مجال الرتاث الثقايف.

تنظيم خرجـــات ميـــدانيـــة   -

هــا لتالميــذ المــدارس بــأطوار 

تفـــاقيـــة  لال تنفيـــذا  لثالث  ا

المربمـــة بني وزارة الثقـــافـــة 

والـــفـــنـــون و وزارة الـــرتبـــيـــة 

ـــالرتاث  يف ب الوطنيـــة للتعر

 المادي. 

  

  

  

0033  
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  للووالالييةة  ااجلجلللففةة::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1177

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

0011  
محارضة  حول : "فضائل إلقاء 

 رمضان الكريم"

 2022افريل  03

 مساء 16:30ابتداء من الساعة 

ــام  ــذكري برضــــــورة اغتن الت

 فضائل الشهر الكريم
 دار الثقافة ابن رشد

 األستاذ 

 " بن جدو محمد "

الربنـــامج قـــابـــل 

للتعديل حســــب 

الـــــــــــظـــــــــــروف 

ـــجـــدة  ـــمســــــــت ال

ـــة تــعــلــيــق  وحـــال

النشـــــــاطــات � 

الــــــفضـــــــــــاءات 

 العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0022  
ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

 والمدائح الدينية

 04الموافق ل:  2022أفريـــل  05

 22:00رمضــان ابتداء من الســاعة 

 ليال

خلق متنفس للعـــائالت 

وإمتاع اجلمهور بوصـــــالت 

 إنشادية عطرة 

 ن رشددار الثقافة اب
ـــد الــرحــمــن  فــرقـــة عــب

 النعاس

0033  

نادي أضــــــواء  ية ل جلســــــة أدب

 الثقايف

 " استضافة شاعر"

 05الموافق ل:  2022أفريـــل  06

 16:30رمضــان ابتداء من الســاعة 

 مساء

تنشــــــيط المجـــال األديب 

 ومناقشة سرية شاعر
 دار الثقافة ابن رشد

تنشيط الدكتور رابيح 

 بن علية

 عرض مرسيح فكاهي  0044

 06الموافق ل:  2022يـــل أفر  07

 22:00رمضــان ابتداء من الســاعة 

 ليال

خلق متنفس للعـــائالت 

ـــاع اجلمهور بعروض  وإمت

 ترفيهية

لدار  تابع  قاعة العروض ال

الثقافة ابن رشــــــد لوالية 

 اجللفة

 دار الثقافة ابن رشد

0055  
ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

 والمدائح الدينية

 11الــمــوافــق ل:  2022أفــريـــل  12

 22:00ابتداء من الســاعة رمضــان 

 ليال

خلق متنفس للعـــائالت 

وإمتاع اجلمهور بوصـــــالت 

 إنشادية عطرة

 دار الثقافة ابن رشد
مد بلبيض  ( فرقة مح

( 

0066  
نادي أضــــــواء  ية ل جلســــــة أدب

 الثقايف "  استضافة شاعر"

فريـــل  13 فق ل:  2022أ موا ل  12ا

 16:30رمضــان ابتداء من الســاعة 

 مساء 

 تنشــــــيط المجـــال األديب

 ومناقشة سرية شاعر
 دار الثقافة ابن رشد

تنشيط الدكتور رابيح 

 بن علية
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 عرض مرسيح فكاهي  0077

فريـــل  14 موافق ل:  2022أ ل  13ا

 22:00رمضــان ابتداء من الســاعة 

 ليال

خلق متنفس للعـــائالت 

ـــاع اجلمهور بعروض  وإمت

 ترفيهية

لدار  تابع  قاعة العروض ال

الثقافة ابن رشــــــد لوالية 

 اجللفة

 الثقافة ابن رشد دار

 

 

الربنـــامج قـــابـــل 

للتعديل حســــب 

الـــــــــــظـــــــــــروف 

ـــجـــدة  ـــمســــــــت ال

ـــة تــعــلــيــق  وحـــال

النشـــــــاطــات � 

الــــــفضـــــــــــاءات 

 العامة

0088  
ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

 والمدائح الدينية

فريـــل  15 موافق ل:  2022أ ل  14ا

 22:00رمضــان ابتداء من الســاعة 

 ليال

خلق متنفس للعـــائالت 

وإمتاع اجلمهور بوصـــــالت 

 إنشادية عطرة

لدار  تابع  قاعة العروض ال

الثقافة ابن رشــــــد لوالية 

 اجللفة

 فرقة عبد الهادي

0099  

مشــــــرتك � اإلنشـــــــاد حفـل 

ـــام  ـــة اختت ـــاســــــب ـــديين بمن ال

مســــــــابقـــة الفـــارس للقرآن 

 الكريم ليلة القدر

 

 27الموافق ل:  2022أفريـــل  28

 22:00رمضــان ابتداء من الســاعة 

 ليال

 دار الثقافة ابن رشد تكريم حفظة كتاب الله

(فــــــرقــــــة أحــــــبــــــاب 

ــفــرقـــة  ــرســـــــول+ ال ال

األزهريــة مســــــعــد) + 

رابطة الفنون الثقافية 

 آفاق والعلمية
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  ااجلجلههوويي  أأححممدد  ببنن  ببووززييدد  ببااجلجلللففةة  االلممؤؤسسسسةة::  االلممرسرسحح

  

مم   االلربربننااممجج  االلممسسططرر  ااخلخلااصص  ببننششااططااتت  ششههرر  ررممضضاانن  االلممععظّظّ

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
ييــــــخخ  ووتتــــــووققــــــييــــــتت   تتــــــاارر

  االلننششااطط
  ممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

01 

عروض مرســــــحيـــة فكـــاهيـــة 

ــة شــــــهر رمضـــــــان  ــاســــــب بمن

 المعظم

كل يوم ســــــبت ابتداء 

 2022افريل  09 من

عارشة  عة ال عىل الســــــا

 ليال

الفرجــة وفســــــحـة 

 للعائالت

المرســــــح اجلهوي أحمــد 

 بن بوزيد

ــيـــة  جــمــعــيـــات مــحــل

ووطــــنــــيــــة ونــــجــــوم 

مرســـــحيني من داخل 

 وخارج الوالية

ــل حســـــــب  ــل للتعــدي ــاب ــامج ق الربن

لة تعليق  الظروف المســــــتجـدة وحا

  النشاطات � الفضاءات العامة
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  ةة  ووااللففننوونن  ببااجلجلللففةةااللثثققاافف  االلممؤؤسسسسةة::  ممددييررييةة

مم   االلربربننااممجج  االلممسسططرر  ااخلخلااصص  ببننششااططااتت  ششههرر  ررممضضاانن  االلممععظّظّ

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

0011  

ــوان :  ــن ــع ــقـــاء مــحـــارضة  ب إل

"اســـتقبال الشـــهر الكريم بني 

 المايض واحلارض"

 2022افريل  04

 16:30ابتداء من الســاعة 

 مساء

عــــودة اىل مــــآثــــر 

الســــــلف وكيفيـــة 

احتفـــائهم بقـــدوم 

 الشهر الكريم

 األستاذ " ييح مسعودي " دار الثقافة ابن رشد

 

 

 

 

 

ـــل  ـــامـــج قـــاب الـــربن

يل حســــــب  عد للت

الــــــــــــــظــــــــــــــروف 

المســــتجدة وحالة 

تعليق النشــــاطات 

� الــــفضـــــــــاءات 

 العامة

 

 

 

0022  

ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

نيـــة + عرض  ـــدي ئح ال لمـــدا وا

 مرسيح

الموافق  2022أفريل  08

 رمضان 07ل: 

ساعة   22:00ابتداًء من ال

 ليال

خـــلـــق مـــتـــنـــفـــس 

للعائالت بوصالت 

إنشــــــادية عطرة و 

ـــاع اجلــمــهــور  وإمــت

 بعروض ترفيهية

 دار الثقافة ابن رشد
عية المنشـــــد ســـــعد الكناري + جم

 اخليمة الثقافية

0033  
ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

 والمدائح الدينية

الموافق  2022أفريــل  10

 رمضان 09ل: 

ساعة   22:00ابتداًء من ال

 ليال

خـــلـــق مـــتـــنـــفـــس 

للعـــائالت وإمتـــاع 

اجلمهور بوصــــــالت 

 إنشادية عطرة

 فرقة الميمونة لالنشاد بلدية مسعد

 عرض مرسيح فكاهي  0044
 الموافق 2022أفريــل  17

 رمضان 16ل: 

خـــلـــق مـــتـــنـــفـــس 

للعـــائالت وإمتـــاع 
 فرقة اخليمة الثقافية بلدية دار الشيوخ
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ساعة   22:00ابتداًء من ال

 ليال

اجلــمــهــور بــعــروض 

 ترفيهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــل  ـــامـــج قـــاب الـــربن

يل حســــــب  عد للت

الــــــــــــــظــــــــــــــروف 

المســــتجدة وحالة 

شــــاطات تعليق الن

� الــــفضـــــــــاءات 

 العامة

0055  

ـــة بـــعـــنـــوان  مـــحـــارضة ديـــنـــي

اســــتقبال العرشــــ األواخر من 

 شهر رمضان الكريم

الموافق  2022أفريــل  18

بتـــداء  17ل:  رمضــــــــان ا

 ليال 22:00

ري اســــتعراض ســــ

بعض الصاحلني � 

اســــتقبال العرشــــ 

األواخـــــــر مـــــــن 

 رمضان 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية
 األستاذ ييح مسعودي

0066  
ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

 والمدائح الدينية

الموافق  2022أفريــل  19

رمضـــان ابتداء من  18ل: 

 ليال 22:00الساعة 

خـــلـــق مـــتـــنـــفـــس 

للعـــائالت وإمتـــاع 

اجلمهور بوصــــــالت 

 دية عطرةإنشا

 فرقة البشائر + فرقة الشهاب بلدية حايس بحبح

0077  
ـــديــين  حــفـــل � اإلنشــــــــاد ال

 والمدائح الدينية 

الموافق  2022أفريــل  23

رمضــان ابتداء من  22ل: 

 ليال 22:00الساعة 

خـــلـــق مـــتـــنـــفـــس 

للعـــائالت وإمتـــاع 

اجلمهور بوصــــــالت 

 إنشادية عطرة

 فرقة القادرية  بلدية عني االبل

0088  

ـــديــين حــفـــل �  اإلنشــــــــاد ال

نيـــة + عرض  ـــدي ئح ال لمـــدا وا

 مرسيح

الموافق  2022أفريـل  25

رمضــان ابتداء من  24ل: 

 ليال 22:00الساعة 

خـــلـــق مـــتـــنـــفـــس 

للعائالت بوصالت 

إنشــــــادية عطرة و 

ـــاع اجلــمــهــور  وإمــت

 بعروض ترفيهية

المرســــــح اجلهوي احمــد بن 

 بوزيد

اجلمعية الشــبانية الهضــاب العليا + 

 فيةجمعية اإلرشاق الثقا
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0099  

مداخلة بعنوان: قبســــــات من 

ســــرية المصــــطفى صــــىل الله 

 عليه وسلم

الموافق  2022أفريــل  27

رمضــان ابتداء من  26ل: 

 مساء 16:30الساعة 

تســـــليط الضـــــوء 

عىل سرية الرسول 

ـــه عليـــه  صــــــىل الل

وســــــلم � شــــــهر 

 رمضان

 

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 

 األستاذ رشيط خلرض

1100  

� اإلنشـــــــاد  حفـل مشــــــرتك

ـــة اختتـــام  ـــاســــــب ـــديين بمن ال

مســــــــابقـــة الفـــارس للقرآن 

 الكريم ليلة القدر

يل  28 الموافق  2022أفر

رمضـــان ابتداء من  27ل: 

 ليال 22:00الساعة 

تــكــريــم حــفــظـــة 

 كتاب الله
 دار الثقافة ابن رشد

ــاب الرســــــول+ الفرقــة  ــة أحب (فرق

األزهرية مســـــعد) + رابطة الفنون 

 الثقافية والعلمية آفاق
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  االلممؤؤسسسسةة::    االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ججمماالل  االلدديينن  ببنن  سسععدد  ببااجلجلللففةة

مم   االلربربننااممجج  االلممسسططرر  ااخلخلااصص  ببننششااططااتت  ششههرر  ررممضضاانن  االلممععظّظّ

  

 مالحظات المشاركون مكان النشاط أهداف النشاط تاريخ وتوقيت النشاط نوع النشاط الرقم

 ندوة حول فضل الصيام  0011
عىل الســـــــاعــة  2022افريــل04

 مساء 21:00
 رشح فضائل الصوم

ـــمـــحـــارضات  قـــاعـــة ال

 المكتبة الرئيسية
 امام من والية اجللفة

الربنــامج قــابــل 

للتعديل حسب 

الــــــــــظــــــــــروف 

ــمســـــــتــجـــدة  ال

ـــة تعليق  وحـــال

النشــــــاطات � 

الـــــفضــــــــــاءات 

 العامة

 برنامج قلم وكتاب  0022
 21:00الســــاعة  2022افريل05

 مساء

تــقـــديــم كــتـــاب مــع 

 جلسة بيع بالتوقيع

ـــمـــحـــارض  ات قـــاعـــة ال

 المكتبة الرئيسية
 كاتب من والية اجللفة

 سلسلة مداخالت حول أعالم والية اجللفة  0033
عىل الســـــــاعــة  2022افريــل06

 مساء 21:00

ـــأعــالم  الــتــعــريــف ب

 والية اجللفة

ـــمـــحـــارضات  قـــاعـــة ال

 المكتبة الرئيسية

أســـــــاتــذة  وأئمــة من 

 والية اجللفة

0044  

تنظيم مســـــابقات فكرية +مســـــابقات � 

تلخيص والرســــم بمناســــبة يوم القارءة وال

 العلم

ـــــن  ـــــداء م ـــــت ـــــل 10اب ـــــري اف

افــريـــل مــن الســــــــاعـــة 16اىل

 15:00اىل الساعة 10:00

ـــتشــــــــجـــيـــع عـــىل  ال

 القراءة والكتابة

فضــــــــــاء االطــــفــــال  

ــة الرئيســـــيــة  ــالمكتب ب

 وملحقاتها

 اطفال الوالية

 برنامج قلم وكتاب  0055
 21:00الســــــاعة  2022افريل12

 مساء

تــقـــديــم كــتـــاب مــع 

 وقيعجلسة بيع بالت

ـــمـــحـــارضات  قـــاعـــة ال

 المكتبة الرئيسية
 كاتب من والية اجللفة

 سلسلة مداخالت حول أعالم والية اجللفة  0066
ــة  2022افريــل13 عىل الســـــــاع

 مساء 21:00

ـــأعــالم  الــتــعــريــف ب

 والية اجللفة

ـــمـــحـــارضات  قـــاعـــة ال

 المكتبة الرئيسية

أســـــــاتــذة  وأئمــة من 

 والية اجللفة
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0077  
 ندوة فكرية حول مآثر العالمة

 عبد احلميد بن باديس

عىل الســـــاعة  2022فريل14

 مساء 21:00

ـــالعالمـــة  التعريف ب

ـــن  ـــد ب ـــد احلـــمـــي ـــب ع

 باديس

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 المكتبة الرئيسية
 إمام من والية اجللفة

الربنــامج قــابــل 

للتعديل حسب 

الــــــــــظــــــــــروف 

الــمســـــــتــجـــدة 

ـــة تعليق  وحـــال

النشـــــاطات � 

الــــفضـــــــــاءات 

 العامة

0088  
ابقـــات حفـــل تكريم الفـــائزين � المســــــــ

 المنظمة بمناسبة يوم العلم

عىل الســـــاعة  2022فريل16

 مساء 21:00
/ 

ـــة الرئيســــــيـــة  المكتب

 وملحقاتها
/ 

 سلسلة مداخالت حول أعالم والية اجللفة  0099
عىل الســــاعة  2022افريل17

 مساء 21:00

ـــأعــالم  الــتــعــريــف ب

 والية اجللفة

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 المكتبة الرئيسية

مة من  تذة  وأئ أســــــا

 جللفةوالية ا 

 مداخلة حول غزوة بدر  1100
عىل الســـاعة  2022افريل18

 مساء 21:00
 التعريف بغزوة بدر

ـــة الرئيســــــيـــة  المكتب

 وملحقاتها
 أئمة من والية اجللفة

 ندوة فكرية بمناسبة شهر الرتاث  1111
 2022افريل19

 21:00عىل الساعة 

تبيــان اهميــة الرتاث 

 المادي والالمادي

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 رئيسيةالمكتبة ال

أســـــــاتــذة من معهــد 

 اآلثار بجامعة اجللفة

1122  
باجلزائر  ية  عرض فيـديو ألهم المنـاطق األثر

 بمناسبة شهر الرتاث

 2022افريل19

 21:00عىل الساعة 

ـــاطـق  الــرتويــج لــلــمــن

سنوى  االثرية عىل م

 الوطن

 

 

ـــة  ـــة الرئيســــــي المكتب

 وملحقاتها

/ 

1133  
 مداخلة بعنوان أهم المخطوطات المحققة

 اجللفة بمناسبة شهر الرتاث � والية

عىل الســاعة  2022افريل20

 مساء 21:00
 أهمية المخطوط

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 المكتبة الرئيسية

أعضاء المرصد الواليئ 

ـــاريــخ  لــلــثــقـــافـــة والــت

والتنمية المســـــتدامة 

 باجللفة



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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 مداخلة حول فتح مكة  1144
عىل الســــاعة  2022افريل21

 مساء 21:00
 إحياء الذكرى

ـــة الرئي ســــــيـــة المكتب

 وملحقاتها
 أئمة من والية اجللفة

 ندوة فكرية حول النرش  1155
عىل الســـاعة  2022افريل23

 مساء 21:00

يوم  ـــة الـ ـــاســــــب بـمـن

الــعـــالــمــي لــلــكــتـــاب 

 وحقوق المؤلف

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 المكتبة الرئيسية

مكتــب اتحــاد الكتــاب 

 اجلزائريني باجللفة

 سلسلة مداخالت حول أعالم والية اجللفة 16
عىل الســـاعة  2022افريل24

 مساء 21:00

ـــأعــالم  ــف ب ــعــري ــت ال

 والية اجللفة

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 المكتبة الرئيسية

تذة  وأئمة من  أســــــا

 والية اجللفة
الربنــامج قــابــل 

للتعديل حسب 

الــــــــــظــــــــــروف 

الــمســـــــتــجـــدة 

ـــة تعليق  وحـــال

النشـــــاطات � 

الــــفضـــــــــاءات 

 العامة

 تنظيم مسابقات دينية لالطفال 17

ــــتــــداء مــــن  افــــريــــل 24اب

يــل من الســـــــاعــة افر 27اىل

 15:00اىل الساعة 10:00

 فضائل ليلة القدر

ــــال   فضـــــــــاء االطــــف

بــالمكتبــة الرئيســـــيــة 

 وملحقاتها

 أطفال الوالية

 برنامج قلم وكتاب 18
الســــــــاعـــة  2022افريـــل26

 مساء 21:00

مع  كتـــاب  يم  تقـــد

 جلسة بيع بالتوقيع

قـــاعـــة الـــمـــحـــارضات 

 المكتبة الرئيسية

كــــاتــــب مــــن واليـــة 

 اجللفة

19 
حول فضـــــــائــل ليلــة القــدر تكريم   مــداخلــة

 الفائزين � المسابقات الدينية

فريـــل27 الســــــــاعـــة  2022ا

 مساء 21:00
/ 

ـــة الرئيســــــيـــة  المكتب

 وملحقاتها
 أئمة من والية اجللفة
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  للووالالييةة  ججييججلل::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1188

  ممالالححظظااتت    االلننششااططااللممششااررككوونن  ��  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ    االلننششااطط  ططببييععةة  االلننششااطط  االلررققمم

  وفكرية وندوات دينيةمحارضات   0011

 

 

 

ــدة من  � الفرتة الممت

ـــل  07 ـــري إىل  2022أف

 2022ماي  01غاية 

الــقــيــم  إبــراز مــخــتــلــف

ية من  ية و الفكر لدين ا

 شهر رمضان المعظم

ــــقــــايف  ــــث ــــمــــركــــز ال ال

 اإلسالمي

اجلمعيات الثقافية و الفاعلني 

 � المجال اإلبداعي و الفكري 

 

 

 

مـــــــج الـــــــربنـــــــا

المســــطر قابل 

 للتعديل

ســـهرات فنية � أغنية الشـــعيب، احلوزي   0022

 واإلنشاداألندليس 

ـــحـــن  ـــل ـــن ال ـــزتود م ال

اجلـــمـــيـــل و الـــكـــلـــمـــة 

الـــهـــادفـــة مـــن خـــالل 

الــــمــــدائــــح و األغــــاين 

المخلدة لذكرى شـــــهر 

رمضان و التواصل مع 

 محيب الفن األصيل 

 

 

 

 دار الثقافة و الفنون

 عمر أوصديق

 

 

 

 ة و الفنيةاجلمعيات الثقافي

  

0033  

عروض مرســـــحية ، ســـــينمائية ، أفالم ، 

جلســـات شـــعرية و مســـابقات دينية و 

فكريــة موجهــة لألطفــال و أمســــــيــات 

 أدبية 

الرتفيـــه و التثقيف و 

بناء جرســ تواصــل بني 

 اجلمهور و المبدعني 

 اجلمعيات و الفرق المحلية 

ــمـــال مــن   ــف األع ــل و مــخــت

أرشـــــيف الســـــاحة اإلبداعية 

 الوطنية 
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04 

  معرض للكتب 

 

 

 2022أفريل   16

 

 

/ 

 

 

/ 

مؤلفـــات جمعيـــة العلمـــاء 

المســلمني  و بعض مؤلفات 

 والية جيجل 

الـــــــربنـــــــامـــــــج 

المســــطر قابل 

 للتعديل

 / مسابقات فكرية حول يوم العلم 

 آخر إصدارات كتاب الوالية جلسة بيع بالتوقيع 

 / تكريم الفائزين � مختلف المسابقات 

لة برنامج القوافل القرائية من  05 مواصــــــ

 خالل معرض الكتاب المتنقل 

أفريـــل  25إىل  10من 

2022 

 بلديات جيجل، زيامة  

 و العوانة

 رصيد المكتبة 

يوم قرايئ حول الموروث الثقايف الديين  06

 اجليجيل

� إطار اإلحتفال بشهر 

 الرتاث

/ / / 
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  الالييةة  سسططييفف  ::للووممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1199

    ااإلإلننششااددييااحلحلففالالتت  االلففننييةة    0011  االلببللددييااتت::ببررننااممجج  

 

 الرقم

  

  ننووعع  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  أأههدداافف  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  االلممششااررككنيني

  

  االلممالالححظظااتت

  

 

01 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/01 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية حمام السخنة

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 يءالشــــــــــــــ

 

02 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/02 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية عني ولمان

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

03 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/03 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية بابور

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

04 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/04 

 

 

 حياء ليايل رمضانإ 

 

 بلدية الوجلة

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

05 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/05 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية بين وسني

 

 

 

 الشــــــــــــــيء
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 الفرق اإلنشادية  

 

06 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/06 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية عني عباسة

 

 

 ق اإلنشاديةالفر

 

 الشــــــــــــــيء

 

07 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/07 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية عني ارنات

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

08 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/08 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية تيوي نبشار

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

09 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/09 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية عني الكبرية

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

10 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/10 

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية صاحل باي

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء

 

11 

 

 

 حفل فين إنشادي

 

2022/04/11 

 

 

 حياء ليايل رمضانإ 

 

 بلدية بوطالب

 

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء
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12 

 

 

 حفل فين إنشادي

2022/04/12  

 إحياء ليايل رمضان

 

 بلدية بوقاعة

 

 

 الفرق اإلنشادية

 

 الشــــــــــــــيء
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ــــةة  االلششععببييةة  ااألألننددللسسييةة  االلببللددييااتت::  ببررننااممجج--  0022 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالالتت  االلففننييــ ــ ــ ــ   ااحلحلففــ

  

  

  االلررققمم

  

  ننووعع  االلننششااطط

  

  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  أأههدداافف  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  االلممششااررككنيني

  

  االلممالالححظظااتت

  

  

0011  

  

  

  ححففلل  ففينين  ششععيبيب

  

22002222//0044//1133  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ققرصرص  ااألألببططاالل

  

  

  ففررقق  االلففنن  االلششععيبيب

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  

0022  

  

  

  ححففلل  ففينين  أأننددلليسيس

  

22002222//0044//1144  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ععنيني  أأززاالل

  

  

  ففررقق  االلففنن  ااألألننددلليسيس

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  

0033  

  

  

  ححففلل  ففينين  ششععيبيب

  

22002222//0044//1155  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ااحلحلججرر

  

  

  ففررقق  االلففنن  االلششععيبيب

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  

0044  

  

  

  

  

  ححففلل  ففينين  ششععيبيب

  

22002222//0044//1166  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ججممييللةة

  

  

  ففررقق  االلففنن  االلششععيبيب

  

ــ ــ ــ ــ ــــــييءءالالششــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
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  ببررننااممجج  االلببللددييااتت::  --  0033

ــــةة ــ ــ ــ ــ ــــةة  ووااألألددببييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــددووااتت  االلففككررييــ ــ ــ ــ   االلننــ

  

  

  االلررققمم

  

  ننووعع  االلننششااطط

  

ــــييــــــــتت   ــــووققــــ ــــخخ  ووتتــــ ييــــ ــــاارر تتــــ

  االلننششااطط

  

  أأههدداافف  االلننششااطط

  

  ممككاانن  االلننششااطط

  

  االلممششااررككنيني

  

  االلممالالححظظااتت

  

  

0011  

  

  

  ننددووةة  ففككررييةة  ددييننييةة  ححووللةة  االلممننااسسببةة

  

  

  

  

  

22002222//0044//1177  

  

  

  

  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  

  

  ببللددييةة    ععنيني  أأززاالل

  

  

  

  ممججممووععةة  ممنن

  

ــــذذةة   ــــ ــااتت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــررةة  ووأأسســــ ــــ ــااتت ــ ــــ ددكك

  ججااممععيينيني

  

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  

  

0022  

  

  

  

  ننددووةة  ففككررييةة  ددييننييةة  ححووللةة  االلممننااسسببةة

  

  

  

  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  

  

  

  ممججممووععةة  ممنن

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ
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22002222//0044//1188  

  

  

ممؤؤسســــــسســــــةة  إإععااددةة  

تتأأههييلل   ييةة  وواالل االلرترتبب

  للللككبباارر

  

  

ــــذذةة   ــــ ــااتت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــررةة  ووأأسســــ ــــ ــااتت ــ ــــ ددكك

  ججااممععيينيني

  

0033  

  

  

  ننددووةة  ففككررييةة  ددييننييةة  ححووللةة  االلممننااسسببةة  

  

  

22002222//0044//2222  

  

  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  

ــــةة   ــــااففــــ ــــققــــ ــــثثــــ ــــ دداارر  االل

  ههوواارريي  ببووممدديينن

  

  

  ممججممووععةة  ممنن

  

ــــذذةة   ــــ ــااتت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــررةة  ووأأسســــ ــــ ــااتت ــ ــــ ددكك

  ججااممععيينيني

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  

  

  

0044  

  

  

 

 محارضة فكرية دينية حولة المناسبة

  

  

  

  

  

2022/04/25 

  

  

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 

 جربلدية عني احل

 

 

 

 مجموعة من

 

 دكاترة وأساتذة جامعيني

 

 

 الشــــــــــــــيء

  

0055  

  

  ننددووةة  ففككررييةة  ددييننييةة  ححووللةة  االلممننااسسببةة
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22002222//0044//2288  

  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة    ببرئرئ  االلععررشش

  

  

  

  ممججممووععةة  ممنن

  

ــــذذةة   ــــ ــااتت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــررةة  ووأأسســــ ــــ ــااتت ــ ــــ ددكك

  ججااممععيينيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  

  

  

  

0066  

  

  

  ننااسسببةةممححاارضرضةة  ففككررييةة  ددييننييةة  ححووللةة  االلمم

  

  

  

22002222//0044//0022  

  

  

  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  ببللددييةة  ققججاالل

  

  

  ممججممووععةة  ممنن

  

ــــذذةة   ــــ ــااتت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــررةة  ووأأسســــ ــــ ــااتت ــ ــــ ددكك

  ججااممععيينيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ
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  االلممرسرسححييةة  االلععررووضض--  0044

ــــــررقق االل

  مم
  ممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط

 

01 

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

  

22002222//0044//1177  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  االلتتللةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

02 

  

  

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

 

22002222//0044//1188   

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  االلططااييةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

03 

  

  

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

 

22002222//0044//1199   

 ممضضااننإإححييااءء  لليياايليل  رر  

  

 ببللددييةة  أأووررييسسيياا

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

04 

  

  

   ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

22002222//0044//2200  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ققالاللل

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

 

05 

  

  

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

 

22002222//0044//2211   

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 االلررووىى  ببللددييةة  ععنيني

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

06 

  

  

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

 

22002222//0044//2222   

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ااييتت  تتزيزييي

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

07 

  

  

   ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

22002222//0044//2233  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ممووككالالنن

  

  

ــــةة  ااجلجل ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

08 

  

  

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

 

22002222//0044//2244   

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ببااززرر  سسككررةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

 

09 

  

   ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

22002222//0044//2266  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ققالاللل

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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ــــ   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ةة  ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

1100  

  

  

   ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

22002222//0044//2277  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ببييضضااءء  ببررجج

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

1111  

  

  

   ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

22002222//0044//2288  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ببووسسالالمم

  

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

1122  

  

   2299//0044//22002222   ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

 ببللددييةة  ععممووششةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

 ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

1133    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

22002222//0044//3300  

  

  

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ققججاالل

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــيي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ءءالالششــ

1144    22002222//0055//0011          



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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    ببللددييةة  ععنيني  االلسسببتت  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن      ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

1155    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

  

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  أأووالالدد  صصااببرر

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

1166    

    ممرسرسيحيح  للللككببااررععررضض  

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ببالالععةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

1177    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

  

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ببرئرئ  االلععررشش

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

1188    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ببينين  ففووددةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

1199    0011//0055//22002222          
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    ببللددييةة  تتااششووددةة  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

2200    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

0011//0055//22002222    

  يليل  ررممضضااننإإححييااءء  لليياا

  

  ببللددييةة  ببينين  ووررثثييالالنن

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

2211    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ببرئرئ  ححددااددةة

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

2222    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ددييةة  ببينين  ععززييززببلل

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

2233    

    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر

0011//0055//22002222    

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  ممععااووييةة

  

  

  

ــــةة   ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق ااجلجلممععيي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ
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    22002222//0055//0011    ععررضض  ممرسرسيحيح  للللككبباارر  2244

  إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ببللددييةة  االلررصصففةة

  

  

ــــةة  ااجلجلممعع ــــااففيي ــــااتت  االلثثقق يي

  ووااللففنناانننيني

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الالششــ

  ببررننااممجج  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 مالحظات المشاركون مكان النشاط أهداف النشاط تاريخ وتوقيت النشاط نوع النشاط الرقم

  

0011  

  

  

  ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**ككااسستتييننغغ**

 

  

22002222//0044//0099  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة  

  

  

 ببااتتننةة  ممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

0022  

  

  

  ععررضض  ممرسرسيحيح  

 

  

22002222//0044//1100  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

ــــااقق   ــ ــ ــ ــ ــــــةة  ععششــــ ــــيي ــــعع ــــمم جج

 ااخلخلششببةة  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

0033  

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**االلتتححققييقق**

  

22002222//0044//1111  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ججوواارريي  

 ببللددييةة  ححمماامم  االلسسخخييةة

  

  

 ججممععييةة  ككااززاا

  

ــــــييءءالال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ششــ

  

0044  

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**للييششييككللوو**

  

22002222//0044//1122  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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ــــــحح  ااجلجلههوويي  أأمم   االلممرسرســــ

 االلببوواايقيق

  

0055  

  

  

ــــــةة   ــــيي ــ ــــااسســــ ــ ــ ــ ــ ــــــيحيح  ببععننوواانن::**سســ ععررضض  ممرسرســــ

 ووااللببااههيي**

  

22002222//0044//1133  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 ةةااللععللمم

  

  

ــاارر   ــــ ــــــكك ــــــةة  أأفف ــيي ــــ ــااوونن ــــ ــــــعع تت

 ووففننوونن

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

0066  

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**االلممووععدد**

  

22002222//0044//1144  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  ججوواارريي  

 ببللددييةة  ععنيني  ااززاالل

  

  

 ججممععييةة  ففنن  ااإلإلببددااعع

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

0077  

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**االلننااففذذةة**

  

22002222//0044//1155  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

وويي  ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلهه

 االلععللممةة

  

  

ــــــحح  ااجلجلــــــههــــــوويي   ــــــممرسرســــ االل

 ققااللممةة

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

0088  

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**ككممييششةة**

  

22002222//0044//1166  

 

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

  االلععللممةة

 

  

  

 ججممععييةة  ففننوونن  ووثثققااففةة

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ييااءء  لليياايليل  ررممضضااننإإحح

  

  

  

  

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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0099  

  

ببععننوواانن::**ممححككممــــــةة   ــــــيحيح           ععررضض  ممرسرســــ

  ااألألببررييااءء**

  

 

22002222//0044//1177  

 

ججوواارريي  ببللــــددييــــةة  االلققللــــةة  

 االلووررققااءء

ــــععــىى   ــ ــ ــــــةة  ممسســــ ججــــممــــععــــيي

 االلششبباابب

  

  

  

1100  

  

  

  

  

  

  

  

  ععررضض  ممرسرسيحيح

 ببععننوواانن::**االلععاائئللةة**

  

  

22002222//1188//0044  

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

    

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

  

ــــحح   ــ ــــــةة  ممرسرســــ ــيي ــــ ــــــعع جلجلــــــمم

 االلككللممةة

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

  

  

1111  

  

  

  

  ببععننوواانن::**االلففللووككةةععررضض  ممرسرسيحيح  

 

  

  

22002222//0044//1199  

 

  

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

  

  

ــــخخــــــةة   ــ ــ ــــــةة  االلرصرصــ ععيي مم جج

 للللممرسرسحح

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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1122  

  

   ععررضض  ممووننووللووغغ  ببععننوواانن::**ننوورر**

2200//0044//22002222  

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  ججوواارريي  

 ببللددييةة  االلططااييةة

  

  

ــــــةة   ــااففيي ــــ ثثقق لل ــــــةة  اا ججممععيي

ــــييــــــققــــــىى   ــ ــ ــ ــ ــــ ــللــــــممــــــووسس للــــ

 االلككالالسسييككييةة

  

ــــــييءءالال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ششــ

  

  

1133  

  

  

 ععررضض  ممرسرسيحيح  ببععننوواانن::**ططييووششةة**

 

22002222//0044//2211  

 

  

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

ييــــنن   ــــ ــ ــــ ــــــةة  ننرسرس ــاانن ــــ االلــــففــــنن

 ببللححااجج

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

1144  

  

  

  

 ععررضض  ممووننووللووقق  

  

22002222//0055//2222  

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

  

 ااوويليلااللففنناانن  ممرراادد  صص

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ااششــ

  

  

  

1155  

  

  

  

 ببععننوواانن::**ههاامم  ققااللوو**  ععررضض  ممرسرسيحيح    

  

  

22002222//0055//2233  

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

ققااععةة  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  

 االلععللممةة

  

  

  

 ججممععييةة  ااررللووككاانن

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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  ببررننااممجج  االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين  للألألثثاارر  للووالالييةة  سسططييفف  

 مالحظات المشاركون مكان النشاط أهداف النشاط تاريخ وتوقيت النشاط نوع النشاط الرقم

  

  

0011  

  

  

  

  

  ننددووااتت  ددييننييةة  ححوولل  االلششههرر

 

  

  

 ببددااييةة  وو  ممننتتصصفف  االلششههرر

  

  

االلتتععررييفف  ببففضضــــــاائئلل  

 االلششههرر

  

  

مميي   مموو عع لل ححفف  اا تت مم لل اا

ــاارر   ــ ــــ ــــآلآلثث ــــ ــــــــينين  لل ــــووطط ــــ االل

 سسططييفف

  

  

  

 أأسسااتتذذةة  ججااممععيينيني  

  

ــــييقق  ممعع   ــ ــــااللتتننسســــ بب

ــــةة   ــ ــ ــ ــ ــــععــ ــ ــ ــ ــ ــــااممــ ــ ــ ــ ــ ججــ

ــــييقق  ممعع   ــــ ووببااللتتننسس

  ششؤؤوونن  االلددييننييةة

 

  

  

  

  

0022  

  

  

  

  االلددخخوولل  ممججااينينااللززييااررااتت  للييللييةة  االلممؤؤططرر  

  

 

  

  

 ننههااييةة  ككلل  أأسسببووعع

  

  

ــــررةة   ــــااررةة  ممــــــــؤؤططــــ ييــــ زز

 للللتتععررييفف  ببااللممتتححفف

  

  

مميي   مموو عع لل ححفف  اا تت مم لل اا

ــاارر   ــ ــــ ــــآلآلثث ــــ ــــــــينين  لل ــــووطط ــــ االل

  سسططييفف

 

  

  

  

ــــــحح   ــــــفف  رشرشاائئ ــلل ــــ ــتت ــــــخخــــ مم

 االلممججتتممعع

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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0033  

  

ــــننففةة  للففرترتةة  مماا  ققببلل   ــ ممععررضض  للللممووققعع  االلممصصــــ

  االلتتااررييخخ  ��  ااجلجلززاائئرر

 

  

1188//0044//22002222 

  

 إإححييااءء  ششههرر  االلرترتااثث

مميي مموو عع لل ححفف  اا تت مم لل   اا

ــاارر   ــ ــــ ــــآلآلثث ــــ ــــــــينين  لل ــــووطط ــــ االل

  سسططييفف

 

  

ممررااككزز  االلببححثث  ااحلحلظظاائئرر  

ــــــااححفف   للممتت ــــــةة  اا للووططننيي اا

  االلووططننييةة

 

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  ببررننااممجج  ششههرر  ررممضضاانن  للدداارر  االلثثققااففةة  

 مالحظات المشاركون مكان النشاط أهداف النشاط تاريخ وتوقيت النشاط نوع النشاط الرقم

  

  

  

  

  

0011  

  

  

ــــــالالمم   ممححاارضرضةة  ببععننوواانن  ((االلععببااددااتت  ��  ااإلإلسســــ

  االلزتزتككييةة  ))    ووممننططقق

 

  

  

22002222//0044//0055  

  

  

  

  

  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    0000::1100ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  صصببااححاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  ققااععةة  االلممححاارضرضااتت

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

ــــربربااسس   ــــنن ــــــةة  االل ــــيي ــــعع ــــمم جج

ــــــةة   ــــــدديي ــــــاايفيف  للــــببــــلل االلــــثثــــقق

 سسططييفف

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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0022  

  

  

ححففلل  ففينين  ششــــععيبيب  ااجلجلووقق  االلممووسســــييققيي  ررففققةة  

ــــــططييفف   ــــةة  ممنن  سســــ ــــااررككيي ــــلل  ممبب ــــييخخ  ننببيي ــ االلششــــ

  ممنن  ااجلجلززاائئرر  ووااللششييخخ  ممححممدد  ققاايضيض

 

  

  

22002222//0044//0077  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

    

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

ــــدد   ــ ــ ــ ــ ــــررششــ ــــــةة  االل ججــــممــــععــــيي

 االلثثققااففييةة

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

  

  

  

  

0033  

  

  

ححففلل  ففينين  ششــــععيبيب  ااجلجلووقق  االلممووسســــييققيي  ررففققةة  

االلششييخخ  ححممدديي  ععممريريااتت  ممنن  ععننااببةة  ووااللششييخخ  

  ككمماالل  ببووغغااززيي  ممنن  ققااللممةة

 

  

  

  

22002222//0044//0088  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

ــــدد   ــ ــ ــ ــ ــــررششــ ــــــةة  االل ججــــممــــععــــيي

 االلثثققااففييةة

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

  

  

  

ححففلل  ففينين  ششــــععيبيب  ااجلجلووقق  االلممووسســــييققيي  ررففققةة  

 االلششييخخ  ممصصططففىى  ببووتتششييشش  ممنن  سسططييفف  

  

  

22002222//0044//0099  

  

  

 ررممضضااننإإححييااءء  لليياايليل  

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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0044  

  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

ــــدد   ــ ــ ــ ــ ــــررششــ ــــــةة  االل ججــــممــــععــــيي

 االلثثققااففييةة

  

  

0055  

  

 

  ععررضض  ممووننووللووقق  

 ببععننوواانن  ((ككممييششةة))

  

22002222//0044//2222  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

ــــــةة   ييبب ــــ ــ ــ ــــــةة  ننسســــ ــاانن ــــ ففنن لل اا

 ععططووطط

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

0066  

  

  

 ععررضض  ممووننووللووقق

  

22002222//0044//2233  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

 االلففنناانن  صصااببرر  ععييااشش

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

0077  

  

  

  ععررضض  ممرسرسيحيح

 

  

  

22002222//0044//2255  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

  للدداارر  االلثثققااففةة

 

  

  

  

ــــــحح  ااجلجلــــــههــــــوويي  اا ــــــممرسرســــ لل

 االلععللممةة  سسططييفف    

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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0088  

  

  

  ععررضض  ممرسرسيحيح

 

  

  

22002222//0044//2266  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

  للدداارر  االلثثققااففةة

 

  

  

  

ــــــحح  ااجلجلــــــههــــــوويي   ــــــممرسرســــ االل

 ققسسننططييننةة    

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

0099  

  

  

  ححففلل  ففينين  إإننششاادديي

 

  

22002222//0044//1166  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

  للدداارر  االلثثققااففةة

 

  

  

  

ففــــــررققــــــةة  االلــــــررييــــــححــــــاانن  

 سسططييفف

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  

  

1100  

  

  

 ححففلل  ففينين  إإننششاادديي  

  

22002222//0044//2288  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

 

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

  للدداارر  االلثثققااففةة

 

  

  

ننةة   ممدديي ههااءء  لل ققةة  االلبب ففرر

 ببووسسععااددةة

  

  

ــ ــــــييءءالالششــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

  

1111  

  

  

  ححففلل  ففينين  إإننششاادديي

 

  

22002222//0044//2288  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

  ممسسااءءاا

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  االلققااععةة  االلككربربىى

  للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ
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ققةة  تتووففييقق  ببووررااسس     ففرر

 سسططييفف

  

1122  

  

  

ــاائئلل  ااييججااببييةة   ــــ ــ  ررسس ــــ ممححاارضرضةة  ببععننوواانن  ((ععرشرش

  ��  خختتاامم  ررممضضاانن))  

 

  

  

22002222//0044//3300  

ععةة   ــــاا ــ ــ ــاا    3300::2222ععىلىل  االلسســــ ــ ــ ــ سســــ

 ممسسااءءاا

  

  

 إإححييااءء  لليياايليل  ررممضضاانن

  

  

  ققااععةة  االلممححاارضرضااتت

 للدداارر  االلثثققااففةة

  

  

  

ــــربربااسس   ــــنن ــــــةة  االل ــــيي ــــعع ــــمم جج

ــــــةة   ــــــدديي ــــــاايفيف  للــــببــــلل االلــــثثــــقق

 سسططييفف

  

  

ــــــييءء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الالششــ

  للووالالييةة  سسععييددةة  ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2200

ــــااررييخخ  وو  االلتتووققييتت    أأههدداافف  االلننششااطط    ممككاانن  االلننششااطط    االلممششااررككوونن     االلررققمم    ننووعع  االلننششااطط    االلتتــ

بحـــث  قـافـة دار الثـ / ل عىل ا لمشــــــــاركني  فزي  ا ح ت

والتعمق � جانب  الدين اإلســــــالمي 

 احلنيف وتربية النشء 

 مارس 27من 

 أفريل 14إىل 

2022  

 

  0011 مسابقات دينية للكبار والصغار

فرقة القافلة لإلنشــــــاد 

 والمديح الديين

ترقيــة الفن الهــادف من خالل اإلبـداع  دار الثـقـافـة

ع ـــام  ليـــه الصــــــالة � مـــدح خري األن

 والسالم 

 الثالثاء 

 2022أفريل  05  

 بعد صالة الرتاويح

 

  0022 حفل � اإلنشاد والمديح الديين
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اجلمعية  الوالئية الرهان 

للثقــافــة و اإلعالم ـــــــــــــ 

 سعيدة ــ 

الـــمرســــــح اجلـــهـــوي رصاط 

 بومدين

 سعيدة

ـــ صناعة الفرجة و المتعة من خالل  ــــ ــــ ـ

 العروض المرسحية .

الثقايف بني مختلف ــــــ تحقيق التبادل 

 الفاعلني � المجال الفين 

 األربعاء

 2022أفريل 06

 بعد صالة الرتاويح

 مرسحية " لزييميقري "

 

0033  

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 األربعاء

 2022أفريل 06

 بعد صالة الرتاويح

 لمخرج : جعفر قاسمعرض فيلم "هيليوبوليس" ل

 DCP(   ( DCP)بتقنية  (

0044  

جمعيـــة موالي الطيـــب 

 سعيدة 

إحياء ليايل الشــهر الفضــيل و خلق جو  دار الثـقـافـة

 من المتعة لدى العائالت والشباب  

 اخلميس

 2022أفريل  07  

 بعد صالة الرتاويح

 

  0055 حرضة � مدح الرسول الكريم 

 قاعة سينما دنيازاد /

 يدةبلدية سع -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 اخلميس

 2022أفريل 07

 بعد صالة الرتاويح

 عرض فيلم "هيليوبوليس" للمخرج : جعفر قاسم

 DCP(   ( DCP)بتقنية  (

0066  

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 اجلمعة

 2022أفريل 08

 بعد صالة الرتاويح

 عرض فيلم "هيليوبوليس" للمخرج : جعفر قاسم

 DCP(   ( DCP)بتقنية  (

0077  
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ـــة الرئيســــــيـــة  - المكتب

 لوالية سعيدة

ديوان مؤســــــســـــــات  -

 الشباب لوالية سعيدة

ـــان  - ـــاب عــب دار الشـــــــب

 رمضان

 

 

 بلدية سيدي بوبكر

 

 

 

 

 

بات   - بأهمية دور المكت التحســــــيس 

 و الرتفيهي� التنشيط الثقايف 

 و الرتبوي والتحسييس . 

ـــاء   - ـــات � احي تفعيـــل دور المكتب

 المناسبات الدينية

 السبت

 2022أفريل  09

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

حملة -المكتبة المتنقلة- القافلة ثقافية و تنشيطية و بهلوان(

لوقاية تحســيســية و وقائية خللية المرافقة و صــحة الشــباب ا

ـــات العموميـــة -من  اجلـــائحـــة  -أبواب مفتوحـــة عىل المكتب

مســـابقة أحســـن خاطرة -مســـابقة ثقافية ( أســـئلة و أجوبة ) 

مسابقة حفظ و تجويد القرأن   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

  

  

  

0088  

ـــــــ  تعاونية جاد الثقافية ـ

 سيدي بلعباس ــ 

الـــمرســــــح اجلـــهـــوي رصاط 

 بومدين

 سعيدة

ـــ صناعة ــــ ــــ الفرجة و المتعة من خالل  ـ

 العروض المرسحية .

ــــــ تحقيق التبادل الثقايف بني مختلف 

 الفاعلني � المجال الفين

 األحد

 2022أفريل 10

 بعد صالة الرتاويح

 

   مونولوج " فوتغول "

0099  

ـــة الــفــراشــــــــات  جــمــعــي

 الثقافية

تشجيع النشاط اجلواري قصد تقريب  قاعة الهضاب عني احلجر 

 يه لكل سكان الوالية. الفرجة والرتف

 االثنني

 2022أفريل 11

 بعد صالة الرتاويح

   حفل فين � األغنية الملزتمة   

1100  

جمعيـــة ســــــيـــدي بالل 

 للفلكلور

فرقة أهل قناوى أوالد   

 سعيدة

يف والمحـــافظـــة عىل مختلف  دار الثـقـافـة التعر

 الطبوع الغنائية العريقة 

  الثالثاء

 2022أفريل 12

 يحبعد صالة الرتاو

   حفل فين مع طابع الديوان

1111  
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 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

  الثالثاء

 2022أفريل 12

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "� انتظار  السنونوات" للمخرج : كريم موساوي 

 DCP(   ( DCP)، بتقنية  (

1122  

ـــة الرئيســــــيـــة -  المكتب

 لوالية سعيدة

ديوان مؤســــــســـــــات  -

 الشباب لوالية سعيدة

ـــان  - ـــاب عــب دار الشـــــــب

 رمضان

 

 

 بلدية سعيدة

 وسط المدينة

 

 

 

 

بات   - بأهمية دور المكت التحســــــيس 

 � التنشيط الثقايف و الرتفيهي

 و الرتبوي والتحسييس . 

ـــاء   - ـــات � احي تفعيـــل دور المكتب

 المناسبات الدينية

  الثالثاء

 2202أفريل 12

 بعد صالة الرتاويح

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

قافلة ثقافية و تنشــــــيطية و بهلوان( بة المتنقلة- ال -المكت

حملة تحســـيســـية و وقائية خللية المرافقة و صـــحة الشـــباب 

أبواب مفتوحة عىل المكتبات العمومية -الوقاية من  اجلائحة

مسابقة أحسن خاطرة -وبة ) مسابقة ثقافية ( أسئلة و أج -

مسابقة حفظ و تجويد القرأن   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

  

  

1133  

جمعية الصــــمود للفنون 

 سعيدة -الشعبية 

 المرسح اجلهوي 

 "رصاط بومدين"

 سعيدة

خلق جســــــور التواصــــــــل  بني الفرق 

 المحلية

 األربعاء

 2022أفريل 13

 بعد صالة الرتاويح

   نوع الغيوان  حفل فين موسيقي من

1144  

جمعية الصــــمود للفنون 

 سعيدة -الشعبية 

تشــــــجيع الفرق الفنيـــة والمواهـــب  دار الثـقـافـة

 المحلية 

 اخلميس

 2022أفريل 14

 بعد صالة الرتاويح

   حفل � األغنية اجلماعية

1155  
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 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 اجلمعة

 2022أفريل 15

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "� انتظار  السنونوات" للمخرج : كريم موساوي 

 DCP(   ( DCP)، بتقنية  (

1166  

ية  - ية لوال بة الرئيســــــ المكت

 سعيدة

ديوان مؤســســات الشــباب  -

 لوالية سعيدة

 دار الشباب عبان رمضان -

 

 

 بلدية يوب

 

 

 

 

 

ب - بأهمية دور المكت ات  التحســــــيس 

 � التنشيط الثقايف و الرتفيهي

 و الرتبوي والتحسييس . 

ـــاء   - ـــات � احي تفعيـــل دور المكتب

 المناسبات الدينية

 السبت

 2022أفريل 16

 بعد صالة الرتاويح

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

قافلة ثقافية و تنشــــــيطية و بهلوان( بة المتنقلة- ال -المكت

ة و وقائية خللية المرافقة و صـــحة الشـــباب حملة تحســـيســـي

أبواب مفتوحة عىل المكتبات العمومية -الوقاية من  اجلائحة

مسابقة أحسن خاطرة -مسابقة ثقافية ( أسئلة و أجوبة )  -

مسابقة حفظ و تجويد القرأن   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

  

  

1177  

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 السبت

 2022أفريل 16

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "� انتظار  السنونوات" للمخرج : كريم موساوي 

 DCP(   ( DCP)، بتقنية  (

1188  

 فرقة مالئكة اخلشبة

 وهران - 

 المرسح اجلهوي 

 "رصاط بومدين"

 سعيدة

ـــ صناعة الفرجة و المتعة من خالل ــــ ــــ  ـ

 العروض المرسحية.

 ــ 

 السبت

 2022أفريل 16

 بعد صالة الرتاويح

   مرسحية " اخليش و اخلياشة " 

1199  
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ـــة  ـــة الثقـــافي فرقـــة  القـــافل

 سعيدة -لإلنشاد 

 المرسح اجلهوي 

 "رصاط بومدين"

 سعيدة

يف والمحـــافظـــة عىل مختلف  التعر

 الطبوع الغنائية العريقة 

 االحد

 2022أفريل 17

 بعد صالة الرتاويح

   حفل فين موسيقي أندليس 

2200  

ـــمـــغـــيـــيل  مـــعـــيـــة مـــوالي ال

 للفلكلور  

مؤسسة إعادة الرتبية 

 سعيدة  

المســــــاهمة � عملية تأهيل وإدماج    

 الزنالء ثقافيا واجتماعيا    

 االحد

 2022أفريل 17

 بعد صالة الرتاويح

   حرضة � مدح الرسول الكريم  

2211  

اجلمعيـــة  الوالئيـــة الرهـــان 

 عالم ــ سعيدة ــ للثقافة و اإل

المرسح اجلهوي رصاط 

 بومدين

 سعيدة

ـــ صناعة الفرجة و المتعة من خالل  ــــ ــــ ـ

 العروض المرسحية .

ــــــ تحقيق التبادل الثقايف بني مختلف 

 الفاعلني � المجال الفين 

 االثنني

 2022أفريل 18

 بعد صالة الرتاويح

 مرسحية " لزييميقري "

 

  

2222  

قــاعــة الهضـــــــاب عني  جمعية سيدي عالل الرباحية  

 احلجر

تشجيع النشاط اجلواري قصد تقريب 

 الفرجة والرتفيه لكل سكان الوالية.

 االثنني

 2022أفريل 18

 بعد صالة الرتاويح

   حرضة فلكلورية � المديح الديين

2233  

جمعية الفن البدوي األصيل    

 جمعية الثقافة الشعبية 

لقيم ترقيــة األغنيــة البــدويــة وغرس ا دار الثـقـافـة

 الدينية والروحية داخل المجتمع 

 الثالثاء

 2022أفريل 19

 بعد صالة الرتاويح

   حفل بدوي � المديح الديين 

2244  

 

 



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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ية  - ية لوال بة الرئيســــــ المكت

 سعيدة

ديوان مؤســســات الشــباب  -

 لوالية سعيدة

 دار الشباب عبان رمضان -

 

 

 بلدية عني احلجر

 

 

 

 

 

 

بات   - بأهمية دور المكت التحســــــيس 

 � التنشيط الثقايف و الرتفيهي

 و الرتبوي والتحسييس . 

ـــاء   - ـــات � احي تفعيـــل دور المكتب

 المناسبات الدينية

 الثالثاء

 2022أفريل 19

 بعد صالة الرتاويح

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

حملة -المكتبة المتنقلة- القافلة ثقافية و تنشيطية و بهلوان(

و وقائية خللية المرافقة و صــحة الشــباب الوقاية  تحســيســية

ـــات العموميـــة -من  اجلـــائحـــة  -أبواب مفتوحـــة عىل المكتب

مســـابقة أحســـن خاطرة -مســـابقة ثقافية ( أســـئلة و أجوبة ) 

مسابقة حفظ و تجويد القرأن   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

                                

2255  

 قاعة سينما دنيازاد /

 سعيدةبلدية  -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 األربعاء

 2022أفريل 20

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "أبو ليىل" للمخرج : أمني ســـيدي بومدين ، بتقنية  

)DCP(   ( DCP) 

2266  

جمعيــة  الفرســـــــان لألعمــال 

 الفنية ــ سعيدة ــ 

المرسح اجلهوي رصاط 

 بومدين

 سعيدة

 فرجة و المتعة.ـــ صناعة ال

 

 األربعاء

 2022أفريل 20

 بعد صالة الرتاويح

   مرسحية " الورطة " 

2277  

 فرقة زعيك جينيور

 جمعية أحباب اليوم الثقافية 

 

 

 دار الثـقـافـة

تكريم المشــــــاركني � المســــــابقات 

 وخلق جو عائيل بني احلارضين 

 اخلميس

 2022أفريل 21

 بعد صالة الرتاويح

 الملزتمحفل فين � األغنية 

 حفل � المديح األندليس   والشعيب        

  

2288  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 اجلمعة

 2022أفريل 22

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "أبو ليىل" للمخرج : أمني ســـيدي بومدين ، بتقنية  

)DCP(   ( DCP) 

2299  

ية المكت - ية لوال بة الرئيســــــ

 سعيدة

ديوان مؤســســات الشــباب  -

 لوالية سعيدة

 دار الشباب عبان رمضان -

 

 

 بلدية احلساسنة

 

 

 

 

 

بات   - بأهمية دور المكت التحســــــيس 

 � التنشيط الثقايف و الرتفيهي

 و الرتبوي والتحسييس . 

ـــاء   - ـــات � احي تفعيـــل دور المكتب

 المناسبات الدينية

 اجلمعة

 2202أفريل 22

 

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

حملة -المكتبة المتنقلة- القافلة ثقافية و تنشيطية و بهلوان(

تحســيســية و وقائية خللية المرافقة و صــحة الشــباب الوقاية 

ـــات العموميـــة -من  اجلـــائحـــة  -أبواب مفتوحـــة عىل المكتب

ن خاطرة مســـابقة أحســـ-مســـابقة ثقافية ( أســـئلة و أجوبة ) 

مسابقة حفظ و تجويد القرأن   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

  

  

3300  

ـــــــــــ  تعاونية مرســـــح الديك  ـ

 سيدي بلعاس ــ 

المرسح اجلهوي رصاط 

 بومدين

 سعيدة

 ـــ صناعة الفرجة و المتعة.

 

 السبت

 2022أفريل 23

 بعد صالة الرتاويح

  3311 مرسحية " القافلة " 

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و التعريف  الرتويج لألفالم اجلزائري

 بها للجمهور

 السبت

 2022أفريل 23

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "أبو ليىل" للمخرج : أمني ســـيدي بومدين ، بتقنية  

)DCP(   ( DCP) 

3322  
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ية  - ية لوال بة الرئيســــــ المكت

 سعيدة

ديوان مؤســســات الشــباب  -

 لوالية سعيدة

 بان رمضاندار الشباب ع -

 

 

 بلدية أوالد ابراهيم

 

 

 

 

التحسيس بأهمية دور المكتبات   -

 � التنشيط الثقايف و الرتفيهي

 و الرتبوي والتحسييس . 

تفعيــل دور المكتبــات � احيــاء   -

 المناسبات الدينية

 السبت

 2022أفريل 23

 بعد صالة الرتاويح

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

حملة -المكتبة المتنقلة- القافلة ثقافية و تنشيطية و بهلوان(

تحســيســية و وقائية خللية المرافقة و صــحة الشــباب الوقاية 

ـــات العموميـــة -من  اجلـــائحـــة  -أبواب مفتوحـــة عىل المكتب

مســـابقة أحســـن خاطرة -مســـابقة ثقافية ( أســـئلة و أجوبة ) 

القرأن مسابقة حفظ و تجويد   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

  

  

3333  

 

 

/ 

 قاعة سينما دنيازاد

 بلدية سعيدة -

ـــة و  ـــري ـــالم اجلـــزائ ـــألف ـــج ل ـــرتوي ال

 التعريف بها للجمهور

 األحد

 2022أفريل 24

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "العشــــــيق" للمخرج : عمار يس فضــــــيل ، بتقنية  

)DCP(   ( DCP) 

3344  

 م إعـــادة الرتبيـــة عني جمعية شباب الهضاب العليا 

 احلجر 

المســــــــاهمـــة � عمليـــة تـــأهيـــل 

 وإدماج    الزنالء ثقافيا واجتماعيا    

 األحد

 2022أفريل 24

 بعد صالة الرتاويح

  3355 حرضة فلكلورية � المديح الديين

اجلمعية الثقافية ســيدي بالل 

 سعيدة -

المرسح اجلهوي رصاط 

 بومدين

 سعيدة

التعريف والمحــافظــة عىل مختلف 

 لعريقة الطبوع الغنائية ا

 األحد

 2022أفريل 24

 بعد صالة الرتاويح

  3366 سهرة فنية موسيقية من نوع االديوان  

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و  ـــري ـــالم اجلـــزائ ـــألف ـــج ل ـــرتوي ال

 التعريف بها للجمهور

 اإلثنني

 2022أفريل 25

 عرض فيلم "العشــــــيق" للمخرج : عمار يس فضــــــيل ، بتقنية 

)DCP(   ( DCP) 

3377  
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 بعد صالة الرتاويح

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و  ـــري ـــالم اجلـــزائ ـــألف ـــج ل ـــرتوي ال

 التعريف بها للجمهور

 الثالثاء

 2022أفريل 26

 بعد صالة الرتاويح

عرض فيلم "العشــــــيق" للمخرج : عمار يس فضــــــيل ، بتقنية  

)DCP(   ( DCP) 

3388  

ية  - ية لوال بة الرئيســــــ المكت

 سعيدة

ات الشــباب ديوان مؤســســ -

 لوالية سعيدة

 دار الشباب عبان رمضان -

 

 

 بلدية سعيدة

 دار الشباب

 " عبان رمضان"

 

 

 

التحسيس بأهمية دور المكتبات   -

 � التنشيط الثقايف و الرتفيهي

 و الرتبوي والتحسييس . 

تفعيــل دور المكتبــات � احيــاء   -

 المناسبات الدينية

 األربعاء

 2022أفريل 27

 اويحبعد صالة الرت 

 عروض فنية و تربوية و ترفهية لفائدة االطفال تتضــــــمن:

حملة -المكتبة المتنقلة- القافلة ثقافية و تنشيطية و بهلوان(

تحســيســية و وقائية خللية المرافقة و صــحة الشــباب الوقاية 

ـــات العموميـــة -من  اجلـــائحـــة  -أبواب مفتوحـــة عىل المكتب

حســـن خاطرة مســـابقة أ -مســـابقة ثقافية ( أســـئلة و أجوبة ) 

مسابقة حفظ و تجويد القرأن   - حول مكافحة جائحة كورونا

 )الكريم

                                  

3399  

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و  ـــري ـــالم اجلـــزائ ـــألف ـــج ل ـــرتوي ال

 التعريف بها للجمهور

 األربعاء

 2022أفريل 27

 سا15.00

  عرض فيلم "العقيد لطفي" للمخرج : أحمد راشــــــدي ، بتقنية

)DCP(   ( DCP) 

  4400          

 قاعة سينما دنيازاد /

 بلدية سعيدة -

ـــة و  ـــري ـــالم اجلـــزائ ـــألف ـــج ل ـــرتوي ال

 التعريف بها للجمهور

 األربعاء

 2022أفريل 27

 بعد صالة الرتاويح

 عرض فيلم "معركة اجلزائر" 

 )DCPللمخرج : جيلو بونتيكورفو  ..، بتقنية  (

  ( DCP) 

4411  
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  ::  للووالالييةة  سسككييككددةةننوونن  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللفف  --2211

  ننووعع    االلننششــااطط  االلررققمم
  تتااررييخخ

  وو  تتووققييتت  االلننششااطط
  ممككاانن    االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

  االلممششااررككوونن

  
  ممالالححظظااتت

  

 *محارضات و ندوات دينية

 
 طيل الشهر الفضيل

 

ـــدينيـــة  التوعيـــة و الرتبيـــة ال

 السليمة

المكتبة البلدية+ مرسح 

 الهواء الطلق احلروش
 جمعية نرباس الفنية

نرباس  عيـــة  م نيـــة ج ف ل ا

بـــالتنســــــيق مع مـــديريــة 

 الثقافة

  

مــعــرض الــكــتـــاب  اخلـــاص 

 بالسرية النبوية :

 أفريل 25أفريل إىل 04من 

 

09:00  

ـــاة وســــــرية        الغوض � حي

ســـيد اخللق محمد صـــىل الله 

 عليه وسلم 

 

 

 المكتبة الرئيسية  

 
/ 

ـــوفـــري  فضــــــــاء خـــاص  ت

لمطـــالعـــة أي كتـــاب من 

 المعرض
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 عروض مرسحية للكبار

 فين مالوف حفل

 ) 9حصة بسطة(ط

 2022أفريل 27إىل06من 

22.00 

يات و  قاعة عيسات ايدير  فنية و مرسحية و ترفيهية  عاون مختلف الفرق من جمعيات وت

 مسارح جهوية

 المرسح اجلهوي

  

 ندوة دينية بالمناسبة

لرســــــول  قراءات � مـــدح ا

 الكريم

 

 

 2022أفريل 07

10:00  
التذكري بفضـــــائل الشـــــهر    

 يم    الكر 

 

 المكتبة الرئيسية     

 

أئمة+أســـاتذة مختصـــون+ جمعية العلماء 

 المسلمني سكيكدة
 

 حفل إنشادي  
الســـــــــاعــــة  08/04/2022

:22:00  

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل 
  جمعية المنار الثقافية  سكيكدة دار الثقافة 
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 عرض مرسيح  الفلوكة   
11/04/2022 

 22:00الساعة :

لــرتفــيـــه و غــرس الــرتويــح وا

 القيم االجتماعية النبيلة 

 

 

 

  جمعية الرصخة للمرسح دار الثقافة 

  

 سهرات فنية � طابع 

 الشعيب   -

 المالوف   -

 األندليس  - 

 عروض مرسحية

 ( مونولوج )

 مدائح وأناشيد دينية

 فرقة عيساوة 

مــن الــرتاث اجلــزائــري وفــرق 

 دينية  محلية

 

أفــريـــل  2299إىل     1122مــن  

22002222 

ـــانني  إ عطـــاء فرصــــــــة  للفن

ـــــــــــاك و التبادل  بني  لالحتكـ

أهل  الـــــــفن    و اإلبداع  من 

داخـــل و خـــارج الـــواليـــة و 

مشاركـــتنا سهراتنا المختلفة 

مــع دعــمــهــم  و تــحــفــزيهــم  

فاظ عيل مختلف الطبوع  للح

ـــاالضــــــــافـــة اىل  ـــة ب اجلزائري

ــــــــــقايف  تفعيل المشـــــهد الثـ

ــالواليــة و  إعطــاء فرصـــــــة  ب

ـــاب إلبراز مواهبه م للشــــــب

 الفنية   

 قرص الثقافة لسكيكدة

 مالك شبل

 فنانون

 من داخل 

 و خارج الوالية
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 * سهرات فنية انشادية

 لإلنشاد و المديح 11* الطبعة 

* مســــــابقة انشــــــادية (أداء 

 فردي و جماعي)

 أفريل 19إىل  16من 

الرتفيـــه عن العـــائالت بفن 

 ملزتم و هادف.

 التعريف بفن اإلنشاد الملزتم
 فة محمد رساجدار الثقا

 دار الشباب عزابة

 جمعية المنار الفنية و الثقافية

 جمعية نور للثقافة و الفن

 جمعية النجاح الثقافية

 منشدين و هواة

اجلمعيــات بــالتنســــــيق مع 

 مديرية الثقافة

  

 محارضة دينية 

 أنشطة ثقافية وتربوية

 

 2022أفريل 20

10:00 
زرع ثقــافــة دينيــة من خالل 

 األسئلة المطروحة

 المكتبة الرئيسية     

 

نادي الزهراء+أســاتذة مختصــون +جمعية 

 العلماء المسامني سكيكدة

الــتــنســـــــيــق مــع الــنــوادي           

 و اجلمعيات 

  
 حفل فين مالوف مع

 

13/04/2022 

 22:00الساعة :

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل
  -سكيكدة  -الفنان فاتح روانة   دار الثقافة 

  
 بعنوان عرض مرسيح 

 هاك و هاك  

16/04/2022 

 22:00الساعة :

 الرتويح والرتفيه

و غرس القيم االجتمـــاعيـــة 

 النبيلة

 دار الثقافة 
 الثنايئ الكوميدي مولود  رشيفي 

 و حفيظ لبديوي 
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 حفل فين شعيب   
19/04/2022 

 22:00الساعة :

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل
 دار الثقافة 

ي –ات ،عالء الدين بوعزيز الفنان : كمال ز

 -سكيكدة
 

 حفل فين مالوف   
22/04/2022 

 22:00الساعة :

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل
  -سكيكدة–الفنان : أحمد شكاط  دار الثقافة 

  
 حفل فين شعيب

 

24/04/2022 

 22:00الساعة :

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل
 دار الثقافة 

 ا الله ،الفنان : مصطفى بن عط

 -–بوروبة حسني 
 

  
 حفل فين شعيب 

 

ـــــة  26/04/202 الســــــــــاع

:22:002 

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل
 دار الثقافة 

 –الفنــان :براهيمي رابح ، الصــــــغري كمــال 

 -سكيكدة
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مسابقة أحسن قصيدة حول 

 الشهر الفضيل 
 المكتبة+ شعراءرواد  المكتبة البلدية كركرة إكتشاف اقالم جديدة 2022أفريل 27

المســـــابقة مفتوحة جلميع 

 الفئات العمرية

  
 حفل فين إنشادي و عيساوة

 
29/04/2022 

ابراز اجلــانــب الرويح للشــــــهر 

 الفضيل
 دار الثقافة 

 سكيكدة  –المنشد : محمد بروش 

  -سكيكدة –فرقة العيساوة 
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  للووالالييةة  سسييدديي  ببللععببااسس::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2222

  ااففةة  ووااللففننوونن  ""  ككااتتبب  ييااسسنيني""دداارر  االلثثقق  --

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
ــــــتت   تتووققيي ييخخ  وو   ــاارر ــــ تت

  االلننششااطط
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط

0011  
ســـهرة فنية أندلســـية � المديح 

 الديين

 2022أبريل  06
 دار الثقافة "كاتب ياسني"

اجلمعية الثقافية األندلســية 

  أحباب فوزي بلخوجة 
/ 

0022  
مســــــابقة قرآنية بعنوان "الماهر 

 القران"ب

  اجلمعية الثقافية  دار الثقافة "كاتب ياسني" 2022أبريل  08

  مولود قاسم 
/ 

0033  
  اجلمعية الثقافية  دار الثقافة "كاتب ياسني" 2022أبريل  11 سهرة فنية � المديح الديين

  الشيخ رضوان بن صاري 
/ 

0044  
مســــابقة قرآنية بعنوان " الماهر 

 بالقران "

  اجلمعية الثقافية افة "كاتب ياسني"دار الثق 2022ابريل  15

  مولود قاسم 
/ 

0055  
  اجلمعية الثقافية  دار الثقافة "كاتب ياسني" 2022ابريل  16 االحتفال بيوم العلم

  شذى الطرب
/ 

0066  
مســــابقة قرآنية بعنوان " الماهر 

 بالقران "

  اجلمعية الثقافية  دار الثقافة "كاتب ياسني" 2022أبريل  22

  مولود قاسم

/ 

0077  
  اجلمعية الثقافية  دار الثقافة "كاتب ياسني" 2022ابريل  26 أمسية إنشادية

  مولود قاسم

/ 
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0088  
مســــابقة قرآنية بعنوان " الماهر 

 بالقران "

  اجلمعية الثقافية دار الثقافة "كاتب ياسني" 2022ابريل  29

  مولود قاسم 

/ 

  االلممرسرسحح  ااجلجلههوويي  للووالالييةة  سسييدديي  ببللععببااسس  --22

ــــــررقق االل

  مم
  ننووعع  االلننششااطط

ــ ــــ ــــــتت  تت ــيي ــــ ــــــووقق ــــــخخ  وو  تت يي اارر

  االلننششااطط
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككوونن  ممككاانن  االلننششااطط

0011  
 عرض � طابع المونودراما 

 " فوت غول "

 2022أبريل  07
 المرسح اجلهوي

 الفنان "دين الهناين محمد "

  سيدي بلعباس  -
/ 

 عرض � طابع ألوان مانشو" اخلتان"  0022
 الفنان  " شناح أمني " المرسح اجلهوي 2022أبريل  09

  ي بلعباسسيد -
/ 

 العرض المرسيح "عادل"  0033
 تعاونية مرسح الديك  المرسح اجلهوي 2022أبريل  10

  سيدي بلعباس  -
/ 

 عرض � طابع المونودراما "المتمردد"  0044
  الفنان " دين الهناين محمد" المرسح اجلهوي 2022أبريل  11

  سيدي بلعباس -
/ 

 /  المرسح اجلهوي سيدي بلعباس المرسح اجلهوي 2022أبريل  14 العرض المرسيح " الموعد كون"  0055

0066  
العرض المرسيح � طابع المونودراما  

 " اللونا"

  فرقة مرسح موزاييك المرسح اجلهوي 2022أبريل  16

  سيدي بلعباس -

/ 

0077  
 إحتفالية خاصة بنصف رمضان 

 عرض � طابع الديوان

 /  سالمرسح اجلهوي سيدي بلعبا المرسح اجلهوي 2022أبريل  17

 /  الفنان مصطفى صغري المرسح اجلهوي 2022ابريل  18 عروض � طابع ألوان مانشو  0088
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  سيدي بلعباس -

 عروض � طابع ألوان مانشو  0099
  الفنان "شناح أمني " المرسح اجلهوي 2022ابريل  19

  سيدي بلعباس -

/ 

1100  
تظاهرة اكتشـــــاف المواهب /عروض 

 � طابع ألوان مانشو

  تعاونية نجوم الضحك مرسح اجلهويال 2022ابريل  20

  سيدي بلعباس -

/ 

1111  
تظاهرة إكتشـــــاف المواهب /عروض 

 � طابع ألوان مانشو

  تعاونية نجوم الضحك المرسح اجلهوي 2022ابريل  21

  سيدي بلعباس -

/ 

1122  
عرض مرســـيح � طابع المونودراما " 

 مريا"

  فرقة مرسح موزاييك المرسح اجلهوي 2022ابريل  23

  بلعباس سيدي -

/ 

1133  
 إحتفالية خاصة بليلة القدر 

 عرض � طابع الديوان

 جمعية الزاوية الباللية  المرسح اجلهوي 2022ابريل  28

  سيدي بلعباس -

/ 
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  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""ققببااططيي  ممححممدد""  للووالالييةة  سسييدديي  ببللععببااسس  االلممككتتببةة--33        

 المالحظات اطمكان النش تاريخ و توقيت النشاط نوع النشاط الرقم

0011  

 معرض للكتاب -

 محارضات دينية حول: -

 أهمية الصوم -

 السرية النبوية للرسول (ص) -

أهمية قراءة القرآن الكريم � الشـــــهر الكريم (بمناســـــبة  -

 اليوم العالمي للكتاب)

 األسبوع األول

 "أوله رحمة"

المكتبة الرئيســية للمطالعة العمومية 

 "قباطي محمد"
/ 

0022  

 للكتابمعرض  -

 مسابقات يومية دينية لفئة األطفال والكبار -

 أمسيات شعرية وأدبية -

 أناشيد دينية -

 األسبوع الثاين

 " ثانيه مغفرة"

المكتبة الرئيســية للمطالعة العمومية 

 "قباطي محمد"

/ 

 

 

0033  

 معرض للكتاب -

 محارضة حول معركة بدر -

 مسابقات حفظ القرآن -

 كيفية تعلم ترتيل القرآن  -

 إحياء ليلة القدر -

 إلقاء محارضة حول أهمية هذه الليلة المباركة -

 األسبوع الثالث

"عتق من النــار" بمنــاســــــبــة فتح 

 مكة

المكتبة الرئيســية للمطالعة العمومية 

 "قباطي محمد"
/ 
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0044  
 تقسيم اجلوائز للفائزين � المسابقات.  -

 اختتام باألناشيد الدينية لشهر رمضان المبارك -

 ع الرابعاألسبو

"نور يوم القيامة" بمناســــــبة ليلة 

 القدر

المكتبة الرئيســية للمطالعة العمومية 

 "قباطي محمد"
/ 
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  ععننااببةة::للووالالييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--2233

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
تتــــااررييخخ  ووتتووققييــــتت  

  االلننششااطط
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

0011  

 بعنوان: ورشات القراءة لألطفال

 "السري الذاتية لصحابة

 الرسول صىل الله عليه وسلم"

ــت  كــل يوم ســــــب

عىل مـــدار شــــــهر 

 رمضان

إنشـــــــاء األطفــال عىل ســــــرية 

 األولني قصد السمو بسلوكهم
 المكتبة الرئيسية

 أطفال و ناشئة

 إعالم
  

 عرض مرسيح موجه للعائلة  0022
 2022أفريل  05

22:00 

 تقديم روائع المرسح الوطين

 العريضللجمهور 

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة
   المرسح اجلهوي عنابة

 عرض مرسيح موجه للعائلة  0033
 2022أفريل  06

22:00 

 تقديم روائع المرسح الوطين

 للجمهور العريض

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة
   المرسح اجلهوي قالمة

 أيام المديـح و أغنيـة الشعبـي  0044
 08ىل إ  06مــــن

 2022أفريل  

تهدف إىل إحياء ليايل شــــــهر   -

 رمضان المعظم

 

 بلدية البوين

 -الفنانني: رشــيد بابا عيىســ

ـــاســــــني قرويج شــــــويق  -ي

 -ابــراهــيــم حــجـــاج -فــريــخ

محمـــد  -مصــــــطفى كحيل

 خلف الله.

  

 عرض مرسيح موجه للعائلة  0055
 2022أفريل  07

22:00 

 تقديم روائع المرسح الوطين

 للجمهور العريض

ح اجلهوي " عز المرســ

 الدين مجويب " عنابة
   المرسح اجلهوي قالمة
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0066  
الــمــهــرجـــان الــوطــين لــلــمــوســـــــيــقـى 

 15واالغنية احلرضية / الدورة 

 14إىل  09مــــن 

 2022أفريل 

تهدف إىل إحياء ليايل شــــــهر   -

 رمضان المعظم

 

 دار الثقافة
فنــانني من مختلف واليــات 

 الوطن
  

0077  
قصـــــص و عرب من القرآن الكريم مع 

 سجيالت إذاعيةت

 11إىل  09مـــــن 

أفريل عىل الساعة 

 سا 13:30

اســتنباط احلكم قصــد تحســني 

 السلوك
 المكتبة الرئيسية

 أطفال و ناشئة

 إعالم

االلببــــثث  ااإلإلذذااععيي  ��  

  ننففسس  االلييوومم

0088  
 أيام القصيدة الدينية

 و أغنيـة المالوف

 14إىل  12من 

 2022أفريل

 سا 20.00

تهدف إىل إحياء ليايل شــــــهر   -

 معظمرمضان ال

 

 بلدية سيدي عمار

ـــانني: عيل ســــــليمـــاين -الفن

-برحايل رابح -توفيق تريعة

 محمد كرم

ليم  -جمـــال مواليك  - ســــــ

 شايف

  

 عرض مرسيح موجه للعائلة  0099
 2022أفريل  15

22:00 

المســاهمة � الرتويج لألعمال 

 المرسحية والريق بالذوق الفين

 وكذا التواصل مع اجلمهور

المرســح اجلهوي " عز 

 مجويب " عنابة الدين
   المرسح اجلهوي قالمة

 أيام السينما العربية  1100
 18إىل  16مـــــن 

 أفريل

تلبيــة ألذواق محيب هــذا النوع 

 من السينما
   السينماتيك السينماتيك

1111  
 بث رشيط تثقيفي بعنوان:

 "قصائد � فتح مكة"
 المكتبة الرئيسية تثقيفي 2022أفريل  16

 المكتبة الرئيسية
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1122  

 ة " يوم العلم "احتفالي

(معرض للصــــــور خاص بالعالمة ابن 

 مداخالت حول الذكرى) –باديس 

 2022أفريل  16

22:00 

 إبراز دور العلم والعلماء

 � المجتمعات

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة

ـــة  ـــاب ــن ــمرســــــح اجلــهــوي ع ال

 وجمعية ابن باديس
  

 معرض للكتاب الديين  1133
 23إىل  17مـــــن 

 2022أفريل 

ـــديين من ت قريـــب الكتـــاب ال

 المواطن
   المكتبة الرئيسية المكتبة الرئيسية

1144  
 سهرة تراثية -

 مداخلة دينية بمناسبة " غزوة بدر " -

 2022أفريل  17

22:00 

 التعريف بالرتاث اجلزائري -

 إحياء ذكرى غزوة بدر -

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة

 فرقة العيساوة

 
  

 أيام المرسح للضحك "تظاهرة "   1155

إىل غـــايـــة  18من 

 2022أفريل   24

 سا22:00

 الرتفيه
المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة
   فرق مرسحية متنوعة

1166  

 أيام الفكاهة

 و المونولوغ

 

 20إىل  18من 

 2022أفريل  

 سا 20.00

 

 

 دار الثقافة نرش الفكاهة والضحك

 فرقة لؤلؤة الرشق -

 جمعية الطاووس  -

 الفنان نبيل رحماين

 الفنان  بشري سالطنية -

  

1177  
مــداخالت دينيــة بمنــاســــــبــة " فتح  -

 مكة "
   أساتذة مختصني المرسح اجلهوي إحياء ذكرى فتح مكة 2022أفريل  20

1188  

ندوة حول: "ســـــلوك وســـــيكولوجية 

 الصائم � رمضان"

 مع النادي العلمي سيكولوجيا

 

 2022أفريل21

لوكيـــات  تبني مختلف الســــــ

 صائم من الناحية العلميةلل

 و النفسية قصد أخلقتها

   إعالم المكتبة الرئيسية
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1199  
 سهرة القصيدة

 و الشعر الملحون

 2022أفريل    22

 سا 20.00

تهدف إىل إحياء ليايل شــــــهر   -

 رمضان المعظم

اإلقـــامـــة اجلـــامعيـــة 

 البوين -رسير  300

 نادي اإلبداع األديب-

ـــراء األدب – ـــادي ســــــــف -ن

 ألديب.صالون نادية ا

  

 أيام اإلنشاد و السماع الصويف.  2200

  27إىل  25مــــن 

 2022أفــــريــــل  

 سا 20.00

تهدف إىل إحياء ليايل شــــــهر   -

 رمضان المعظم
 بلدية برحال

 كل من فرقة: اآلفاق

 إرشاق بونة. –الرشاد  -
  

 سهرة تراثية خاصة بالعائالت  2211
 2022افريل  25

22:00 

أهميــة الرتويج للرتاث المــادي 

 ماديوالال

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة
   فرقة اإلرشاد الصويف

 حفل فين متنوع  2222
 2022افريل  26

22:00 

أهميــة الرتويج للرتاث المــادي 

 والالمادي

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة
   فقريات عنابة

 عرض مرسيح موجه للعائلة  2233
 2022أفريل  27

22:00 
 لفنية للجمهورتلبية الرغبات ا

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة
   المرسح  اجلهوي قسنطينة

 عرض مرسيح موجه للعائلة  2244
 2022أفريل  28

22:00 
 تلبية الرغبات الفنية للجمهور

المرســح اجلهوي " عز 

 الدين مجويب " عنابة

الــمرســــــح اجلــهــوي ســـــــوق 

 أهراس
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  االلممةة  للووالالييةة  ققااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--2244

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 سا21:30 05/04/2022 حفل فين � طابع المالوف  0011
إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 وتفعيل احلركة اجلمعوية

رتاث الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــ-

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 قاعة سينما اإلنتصار
اإلتحـــاد الوطين للفنون الثقـــافيـــة 

 فرع قالمة

فة  قا ية الث مدير

 والفنون

 سا22:00 05/04/2022 حفل فين � طابع العيساوة  0022
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 جمعية شبان احلرضة

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 فرقة كبابسة دار المسنني حمام دباغ سا22:00 06/04/2022 حفل فين � طابع المالوف  0033

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 سا21:30 07/04/2022 حفل فين � طابع العيساوة  0044

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 معويةوتفعيل احلركة اجل

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 جمعية األمل الصاعد بلدية قلعة بوصبع

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة

 سا22:00 07/04/2022 طابع اإلنشاد حفل فنيي �  0055
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 جمعية الشعلة لإلنشاد

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــ د عـــب

 الشافعي

 سا21:30 07/04/2022 حفل فين � طابع الشعيب  0066
دار الثقافة عبد المجيد 

 الشافعي
 الشيخ مراد زياد

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

0077  
 حفل � طابع العيساوة

 
 سا21:30 09/04/2022

 مكتبة عني رقادة

 

 جمعية صانعي البسمة

 

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 المةق

 

 

0088  
 حفل فين � طابع العيساوة 

 
 سا22:00 09/04/2022

 

 بلدية بوحشانة
 اجلمعية العرصية للثقافة والفنون

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 سا22:00 10/04/2022 عرض مرسيح  0099
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 جمعية المثلث الوايق قالمة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 سا22:00 10/04/2022 ين � طابع المالوفحفل ف  1100
إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 وتفعيل احلركة اجلمعوية

 بلدية وادي زنايت
للموســــــقى  ثقـــافيـــة  ل اجلمعيـــة ا

 يةالشعبية واألندلس

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 سا21:30 10/04/2022 عرض مرسيح  1111

ــديــة بن جراح المركز  بل

 الثقايف

 هواري بومدين

 جمعية أحالم المرسح 
فة  قا ية الث مدير

 و الفنون قالمة
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 سا10:00 11/04/2022 محارضة دينية  1122

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 إمام مسجد

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 يالشافع

 سا22:00 11/04/2022 حفل � � طابع العيساوة  1133

ــــة  ــــطــــفــــول مــــركــــز ال

 المسعفة

 هيليوبوليس

 جمعية مفتاح احلرضة للعيساوة

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 سا22:00 11/04/2022 عرض مرسيح  1144
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

التعـــاونيـــة الثقـــافيـــة رصح الفن 

 اجلزائري

 سطيف

جلهوي المرســــح ا 

 قالمة

 جمعية مرمورة البدوية بلدية حمام النائل سا21:30 12/04/2022 حفل � طابع  1155

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة

 سا21:30 12/04/2022 حفل � طابع العيساوة  1166

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

ــــة  ــــطــــفــــول مــــركــــز ال

ــــــــمســـــــــــــعــــــــفــــــــة  ال

 هيليوبوليس

 اجلمعية العرصية للثقافة و الفنون 

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 سا22:00 12/04/2022 حفل فين � طابع المالوف   1177

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 احلركة اجلمعوية وتفعيل

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 جمعيةرياض األندلس بلدية النشماية

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 سا22:00 13/04/2022 حفل فين طابع الشعيب  1188
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 الفنان كمال بوغازي "

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 جمعية شبان احلرضة بلدية وادي فراغة سا22:00 13/04/2022 حفل � طابع العيساوة  1199
المرســــح اجلهوي 

 مةقال

 سا22:00 14/04/2022 عرض مرسيح  2200
قاعة ســـينما اإلنتصـــار 

 قالمة

التعــاونيــة الثقــافيــة للمرســــــح بور  

 السعيد

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 

 سا21:30 14/04/2022 حفل � طابع العيساوة  2211

بلــديــة هواري بومــدين 

ـــاب قــمــري  دار الشـــــــب

 محمد

 جمعية هوارة إلحياء الرتاث
فة  قا ية الث مدير

 قالمة و الفنون

 المنشد تقي الدين غريب بلدية عني بن بيضة سا22:00 15/04/2022 حفل فين � طابع اإلنشاد  2222

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 سا22:00 15/04/2022 حفل فين � طابع المالوف  2233

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 تفعيل احلركة اجلمعويةو

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

 التقليدية

  

  

  

  

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

جمعية الثقافية لموسيقى الشعيب 

 واألندليس

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 سا22:00 15/04/2022 عرض مرسيح  2244
قاعة ســـينما اإلنتصـــار 

 قالمة
 العلمة المرسح اجلهوي

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 

 سا22:00 16/04/2022 عرض مرسيح  2255
قاعة ســـينما اإلنتصـــار 

 قالمة
 المرسح اجلهوي عنابة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

2266  
 عرض مرسيح

 

 

17/04/2022 
 سا21:30

 بلدية الفجوج

المركز الثقــايف فرانس 

 فانون

 

 جمعية المثلث الوايق

فة  قا ية الث مدير

 و الفنون قالمة

2277  

 عرض مرسيح

 

 

 بلدية حمام دباغ قالمة سا22:00 17/04/2022

جمعيـــة مملكـــة الفنون الثقـــافيـــة 

 تبسة

 

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 بلدية مجاز عمار سا21:30 17/04/2022 حفل فين � طابع العيساوة  2288
ـــة لــلــعــالويـــة  ـــة الــفـــداوي اجلــمــعــي

 والعيساوية

فة  قا ية الث مدير

 و الفنون قالمة

 ينيةمحارضة د  2299
18/04/2022 

 
 اس10:00

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 مرشد ديين

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 حفل فين � طابع العيساوة
18/04/2022 

 
 سا22:00

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 وتفعيل احلركة اجلمعوية

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

ـــة لــلــعــالويـــة  ـــة الــفـــدواي اجلــمــعــي

 والعيساوية

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 بلدية تاملوكة قالمة سا22:00 18/04/2022 عرض مرسيح  3300
 الفنان توفيق مزعاش

 سطيف

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

3311  
 ن شووان ما

 

19/04/2022 

 
 الفنانة مفيدة عداس قالمة بلدية بوحمدان قالمة سا22:00

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 

 اجلمعية العرصية للثقافة والفنون  بلدية بين مزلني سا22:00 19/04/2022 حفل فين � طابع العيساوة  3322

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 سا22:00 20/04/2022 ديو  3333
قلعــة بوصــــــبع بلــديــة 

 قالمة
 تعاونية أنيما كيلت قالمة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 

 

 

 سا21:30 20/04/2022 حفل فين طابع البدوي  3344

بلدية عني مخلوف  دار 

ـــاب بــوجــمــعـــة  الشـــــــب

 نقاش

 جمعية كتاب البديل

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

3355  
عرض مرســــــيح وألعاب اخلفة 

 لألطفال
 اس21:30 21/04/2022

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 وتفعيل احلركة اجلمعوية

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 جمعية صانعي البسمة بلدية بومهرة احمد

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة

 

3366  
 عرض مرسيح

 
 سا22:00 21/04/2022

ـــة هيليوبوليس  ـــدي بل

 قالمة
 جمعية البسمة سكيكدة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

3388  
 عرض مرسيح

 
 سا22:00 22/04/2022

ــة بوعــايت محمود  ــدي بل

 قالمة

تعــاونيــة الثقــافيــة أهــل الفن عني 

 دفلة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 حفل فين طابع الشعيب  3399
22/04/2022 

 
 سا22:00

 دار الثقافة

 لمجيد الشافعيعبد ا
 الفنان الحق جمال

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 جمعية الرصخة سكيكدة بلدية مجاز عما ر قالمة سا22:00 23/04/2022 وان مان شو  4400
المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 بلدية وادي الشحم سا22:00 23/04/2022 حفل فين � طابع البدوي  4411
ـــاء الــرتاث  اجلــمــعــيـــة هــوارة ألحــي

 يب ودعم اإلبداع لدى الشباب الشع

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 تعاونية الفعل الثقايف قالمة بلدية حمام دباغ قالمة سا22:00 24/04/2022 ديو  4422
المرســــح اجلهوي 

 قالمة
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

4433  

  
 بلدية الدهوارة سا21:30 24/04/2022 حفل فين طابع البدوي 

جمعيـــة روايس الثقـــافيـــة وأوتـــاد 

 الفنون

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة

 

 

 سا10:00 25/04/2022 محارضة دينية  4422

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 بما يتناسب وروحانية الشهر

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 وتفعيل احلركة اجلمعوية

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 دار الثقافة

 د الشافعيعبد المجي
 إمام مسجد

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

4433  
 عرض مرسيح

 
 بلدية اخلزارة قالمة سا22:00 25/04/2022

ــة للفن  ــة الطــاووس الثقــافي جمعي

 المرسيح عنابة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 سا22:00 25/04/2022 حفل فين طابع المالوف  4444
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 لمالوففرقة العيك ل

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

4455  
 ديو

 
 بلدية بوشقوف قالمة سا22:00 26/04/2022

جمعية الرســـح البلدي حامة بوزيان 

 قسنطينة

المرســــح اجلهوي 

 قالمة

 جمعية صانعي البسمة بلدية سالوة عنونة سا22:00 26/04/2022 عرض مرسيح +ألعاب اخلفة  4466

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 فعيالشا
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  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  االلتتووققييتت  تتااررخخ  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم

 سا21:30 27/05/2022 حفل � طابع البدوي  4477

ـــة عـــني الـــعـــريب  ـــدي بـــل

المركز الثقـــايف محمـــد 

 مالل

 جمعية روايس للثقافة والفنون

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة

 سا22:00 28/04/2022 حفل � طابع العيساوة  4488
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي

قــافــات اإلتحــاد الوطين للفنون والث

 الشعبية

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي

 الفنان كمال بوغازي بلدية رأس العقبة سا22:00 28/04/2022 حفل فين � طابع الشعيب  4499
المرســــح اجلهوي 

 قالمة

5511  
بع  حفـــل فين متنوع � طـــا

 اإلنشاد و العيساوة
 سا21:30 28/04/2022

إحياء ليايل الشــــهر الفضــــيل 

 الشهر بما يتناسب وروحانية

تنشـــــيط الســـــاحة الثقافية - 

 والفنية

 وتفعيل احلركة اجلمعوية

الـــمـــحـــافـــظـــة عـــىل الـــرتاث -

الثقــايف للطبوع الموســــــقيــة 

  التقليدية

 قاعة سينما اإلنتصار

 قالمة

 المنشد تقي الدين غريب

+ 

ـــة  ـــديــن بــوشـــــــعـــال فــرقـــة زيــن ال

 للعيساوة

 

 

فة  قا ية الث مدير

و الفنون لواليــة 

 قالمة

 سا22:00 29/04/2022 عرض مرسيح  5522
 دار الثقافة

 عبد المجيد الشافعي
 تعاونية أنيما كيلت

 دار الثقافة

ـــد الـــمـــجـــيـــد  عـــب

 الشافعي
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  للووالالييةة  ققسسننططييننةة    ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2255

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت

  االلننششااطط  
  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 معرض الكتاب الديين -  0011
  ططييللةة

  ششههرر  ررممضضاانن  
 تثقيفي  -

 المكتبة الرئيسية

 مصطفى نطور

 للمطالعة العمومية

/ 

 من تنظيم:

 المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

0022  

 فتح ورشات لألطفال -

نشـــاطات خاصـــة بشـــهر رمضـــان 

 الفضيل عىل غرار:

 * ورشة الرسم واألشغال

 * ورشة القراءة

 * ورشة المنشد الصغري

  ككلل  ييوومم  سسببتت

  ضضااننممنن  ششههرر  ررمم
 تثقيفي، توعوي، فين  -

 المكتبة الرئيسية

 مصطفى نطور

 للمطالعة العمومية

 األطفال

 من تنظيم:

 المكتبة الرئيسية 

 للمطالعة العمومية

0033  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  ااالالثثنننيني

  22002222أأففررييلل0044

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 ت بمختلف لألطفال والعائال 

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 بلدية عني اعبيد

 جمعية مائة بالمائة ثقافة  -

 جمعية الربيع الفين   -

 القسنطيين 

 الفنان: زين الدين بوشعالة -

 من تنظيم:

ـــة ا ـــري ـــقـــافـــة مـــدي ـــث ل

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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 واجلمعيات 

0044  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف

  االلثثالالثثااءء

  22002222أأففررييلل0055

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 ومرافقة الفنانني الفين  

 واجلمعيات 

 بلدية ابن زياد

 اجلمعية الثقافية مرايا -

ـــجـــوم فـــنـــون   - ـــة ن جـــمـــعـــي

 قسنطينة

 الفنان: خالد عيمر -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

0055  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  ااألألررببععااءء

  22002222أأففررييلل0066

  للييالال  0000..2211

جـــو مـــن الـــمــتــعـــة   خـــلـــق  - 

 والرتفيه

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 

 بلدية بن باديس

 جمعية الفجر الثقافية   -

 والعلمية 

 جمعية جسور للفنون   -

 شعيبوالرتاث ال 

 الفنان: عدالن فرقاين -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

 من تنظيم: جمعية إرشاق الغد الثقافية  - بلدية بين حميدان خلق جو من المتعة والرتفيه  -  ااخلخلممييسس عرض لألطفال -  0066
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 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + اإلنشاد

  22002222أأففررييلل0077

  للييالال  0000..2211

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 اث الثقايف األصيلالرت  

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 اجلمعية الثقافية اآلمال  -

 القسنطيين 

 الفنان: توايت توفيق -

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

0077  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  ااجلجلممععةة

  22002222أأففررييلل0088

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 جيلبلدية عيل من

 جمعية فنك الثقافية  -

 جمعية دنيا الثقافية   -

 والمواهب الشبانية 

 الفنان: العريب غزال - 

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

0088  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + اإلنشاد

  االلسسببتت

  22002222أأففررييلل0099

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 ل والعائالت بمختلف لألطفا 

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 بلدية عني اسمارة

 جمعية آفاق للفنون والرتاث   -

 األصيل 

 المنشد: عبد اجلليل  -

 آخروف             

 رقاينالفنان: سليم ف - 

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

0099  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  ااألألححدد

  22002222أأففررييلل1100

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 جيع روح اإلبداع الثقايف تش  -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية حامة بوزيان

 جمعية الوسام الثقافية  -

 جمعية الرتاث األصيل   -

 للعيساوة

 الفنان: حسان برميك -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

1100  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 وةالمالوف + العيسا

  ااالالثثنننيني

  22002222أأففررييلل1111

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية مسعود بوجريو

ـــدع لــلــثــقـــافـــة   - ـــة أب جــمــعــي

 فنون وال

 والشباب 

 جمعية الراشدية العيساوية  -

 الفنان: كمال بودة -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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1111  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف

  االلثثالالثثااءء

  22002222أأففررييلل1122

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 مل عىل المحافظة عىل الع -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية ديدوش مراد

ـــا   - جمعيـــة صــــــخر ســــــريت

 الثقافية 

 ونشاطات الهواء الطلق  

 الرتفيهية 

 جمعية مقام الثقافية   -

 القسنطيين 

 الفنان: بدر الدين بوشامة -

 م:من تنظي

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

1122  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 الشعيب + العيساوة

  ااألألررببععااءء

  22002222أأففررييلل1133

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 بداع الثقايف تشجيع روح اإل  -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية زيغود يوسف

 جمعية خواطر الثقافية   -

 السياحية 

التعـــاونيـــة الثقـــافيـــة أهـــل  -

 الفن 

 للموسيقى العرصية 

 الفنان: شويق عقاب -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

1133  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 مالوف + اإلنشادال

  ااخلخلممييسس

  22002222أأففررييلل1144

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 بلدية أوالد رحمون

 ف الثقافيةجمعية العفا  -

 المنشد: عبد الرحمان  -

 بوحبيلة             

 الفنان: صالح الدين خالدي -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

1144  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  ااجلجلممععةة

  22002222أأففررييلل1155

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 ائالت بمختلف لألطفال والع 

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية ابن زياد

ــون   - ــفــن ــل ـــاج ل ــت ـــة ال جــمــعــي

 والثقافة

 جمعية بالبل األندلس  -

 الفنان: نبيل بوعيل -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 ونوالفن

 لوالية قسنطينة

1155  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  االلسسببتت

  22002222أأففررييلل1166

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 فقة الفنانني الفين ومرا 

 واجلمعيات 

 بلدية عني اعبيد

 جمعية الرياع للثقافة   -

 واإلبداع 

 -الفنان: نور الدين موزاوي   -

 جمعية مريد الطريقة 

 العيساوية 

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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1166  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف

  ااألألححدد

  22002222أأففررييلل1177

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية بين حميدان

ـــة الـــثـــقـــافـــيـــة  - الـــتـــعـــاونـــي

 الطاسييل

 جمعية الربيع الفين   -

 يينالقسنط 

 الفنان: أحمد حركايت -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

1177  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 العيساوة + المالوف

  ااالالثثنننيني

  22002222أأففررييلل1188

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 اث الثقايف األصيلالرت  

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية بن باديس

 جمعية الفنانني األحرار   -

 للثقافة والرتفيه 

 الفنان: جمال عراس -

 جمعية أبناء الطريقة   -

 العيساوية 

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

1188  

 طفالعرض لأل -

 حفل فين من نوع:  -

 الشعيب + المالوف

  االلثثالالثثااءء

  22002222أأففررييلل1199

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 ة عني اسمارةبلدي

 تعاونية الماسيل  -

 الفنان: سيف الدين طورش -

 الفنان: عبد المجيد زعزع -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

1199  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 وصفان + العيساوة

  ااألألررببععااءء

  22002222أأففررييلل2200

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 ائالت بمختلف لألطفال والع 

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية عيل منجيل

 جمعية البلريي للفنون   -

 واآلداب 

 الفنان: دهييل فيصل -

 دار بحري للوصفان -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 نونوالف

 لوالية قسنطينة

2200  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 اإلنشاد + الفقريات

  ااخلخلممييسس

  22002222أأففررييلل2211

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 رافقة الفنانني الفين وم 

 واجلمعيات 

 بلدية مسعود بوجريو

 جمعية ضوء القمر الثقافية   -

 والفنية 

 اجلمعية الثقافية لرتاث  -

 قسنطينة 

 الفنانة: فلة فرقاين -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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2211  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + العيساوة

  ااجلجلممععةة

  22002222للأأففرريي2222

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية أوالد رحمون

 جمعية الستار الذهيب   -

 للفنون والثقافة 

 جمعية االنرشاح للموسيقى   -

 األندلسية 

 الفنان: جياليل سليم -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

2222  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 اإلنشاد + المالوف

  االلسسببتت

  22002222أأففررييلل2233

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية زيغود يوسف

 جمعية أمواج سريتا للثقافة   -

 والفنون 

 فرقة صوت الهزار -

 الفنان: أمني بوناح -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

2233  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 العيساوة + الشعيب

  ااألألححدد

  22002222أأففررييلل2244

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 بلدية ديدوش مراد

 جمعية جوهرة الرشق   -

 للتبادل الثقايف والفين 

 جمعية الرحمة العيساوية  -

 الفنان: فيصل لغرابة -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 ياتواجلمع 

2244  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف

  ااالالثثنننيني

  22002222أأففررييلل2255

  للييالال  0000..2211

 الرتفيهخلق جو من المتعة و  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية حامة بوزيان

 جمعية رؤى الثقافية  -

 الفنان: كريم بودودي -

 الفنان: مرزوق نذير -

 من تنظيم:

ـــ ـــري ـــقـــافـــة مـــدي ـــث ة ال

 والفنون

 لوالية قسنطينة

2255  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 الشعيب + المالوف

  االلثثالالثثااءء

  22002222أأففررييلل2266

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 ايف تشجيع روح اإلبداع الثق  -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية عني اعبيد

نون   - ف ـــا  ميـــدي نو عيـــة  م ج

 ثقافية

 الفنان: عباس ريغي -

 الفنان: مهدي لعروق -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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2266  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف

  ااألألررببععااءء

  22002222أأففررييلل2277

  للييالال  0000..2211

 جو من المتعة والرتفيهخلق    -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 الرتاث الثقايف األصيل 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية بن باديس

 جمعية بيلسان لرتقية   -

 النشاطات الشبانية 

 الفنان: أحمد عوابدية -

 لفنان: فويف القسنطيينا -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة

2277  

 عرض لألطفال -

 حفل فين من نوع:  -

 المالوف + الفقريات

  ااخلخلممييسس

  22002222أأففررييلل2288

  للييالال  0000..2211

 خلق جو من المتعة والرتفيه  -

 لألطفال والعائالت بمختلف  

 الرشائح. 

 العمل عىل المحافظة عىل  -

 ثقايف األصيلالرتاث ال 

 تشجيع روح اإلبداع الثقايف   -

 الفين ومرافقة الفنانني  

 واجلمعيات 

 بلدية عيل منجيل

 الفنان: رياض خلفة -

 الشيخة: مريم -

 الفنان: مبارك دخلة -

 من تنظيم:

ـــقـــافـــة  ـــث ـــة ال ـــري مـــدي

 والفنون

 لوالية قسنطينة
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  للووالالييةة  االلممددييةة::االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--2266

ــــررقق االل

  مم

ــااررييــــخخ    ششااططننووعع  االلنن ــــ ــــــتت  تت ــــووققــــيي ووتت

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

0011  
  مم  22002222هه//  11444433ببممننااسسببةة  ششههرر  ررممضضاانن  االلككررييمم  

 اإلعالن عن مسابقة الصائم الصغري

  جلسة ثقافية "لقاء أديب مع ثلة من شعراء الوطن" 

أفريـــل  07اخلميس 

2022 

  21:30الساعة 

يحة تنشــــيط الســــاحة الثقافية الســــيما رش 

األطفال من خالل تنظيم هذه المســابقات و 

 الندوات الثقافية والفكرية

تفعيــل احلركــة األدبيــة � واليــة المــديــة و 

  تشجيع األدباء والمواهب � هذا المجال.

  دار الثقافة

شــــــــعـــراء مـــن 

مختلف واليـــات 

  الوطن

 

  ااففررييلل  1166إإححييااءء  ييوومم  االلععللمم  االلممووااففقق  للــ    0022

 جلسة ثقافية "لقاء أديب"

ة و مسرية لكاتبني و مبدعني � مجال األدب عرض سري 

  و الفكر

أفريـــل  14اخلميس 

2022 

  21:30الساعة 

تفعيــل احلركــة األدبيــة � واليــة المــديــة و 

 تشجيع األدباء والمواهب � هذا المجال.

تكريم رمزي األدباء وشــعراء جزائريني أحياء 

  وأموات لهم رصيد شعري � األدب اجلزائري 

  دار الثقافة

ـــ ـــانني كت اب وفن

وجـــــمـــــعـــــيـــــات 

  ثقافية
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0033  

  ججللسسااتت  ثثققااففييةة  ففننييةة

لقاء مرســــيح مع ناقد مرســــيح بمشــــاركة مرســــحيني 

  محليني 

أفريـــل  21اخلميس 

2022 

  21:30الساعة 

تمكني جمهور المدية من فرصــــــة اللقاء مع 

مخرجني محرتفني � ميـــدان المرســــــح و 

متابعة حركية الفعل المرسيح عىل المستوى 

 الوطين 

لفرق المرســــــحية عرب الرتاب الوطين تمكني ا

من عرض إنتــاجهــا المرســــــيح اجلــديــد بــدار 

  الثقافة لوالية المدية  

  دار الثقافة

ــــــحـــــيـــــون  مرسـ

وجـــــمـــــعـــــيـــــات 

  ثقافية

 

0044  

  ججللسسااتت  ثثققااففييةة  ففننييةة

لقاء ســــينمايئ مع ناقد ســــينمايئ بمشــــاركة فاعلني � 

 ميدان السينما  

  اإلعالن عن نتائج مسابقة الصائم الصغري 

أفريـــل  28س اخلمي

2022 

  21:30الساعة 

تفعيــل النقــاش حول الســــــينمــا التحريريــة 

 اجلزائرية

تشجيع المخرجني الشباب عىل تناول الثورة   

 التحريرية � أفالمهم المزمع إنتاجها

المســـــاهمة � تفعيل النقد الســـــينمايئ �  

  اجلزائر

  دار الثقافة

ســـــــيــنــمـــائــيــون 

وجـــــمـــــعـــــيـــــات 

  ثقافية

 

0055  
  ععررووضض  ففننييةة  ثثققااففييةة

 فالت فنية إنشادية ح

 كل ثالثاء وجمعة

  21:30الساعة 

 تنشيط الساحة الثقافية

 االهتمام بالفن االنشادي وترقيته

 دار الثقافة

وبــــــــــعــــــــــض 

  البلديات

فـــــرق فـــــنـــــيـــــة 

  وفنانني

ــــــــــــربمــــــــــــج  ت

الـــــــــعـــــــــروض 

الـــفـــنـــيـــة عـــىل 
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تشــجيع المنشــدين والمرســحيني الناشــطني   عروض مونولوج فكاهية 

  عىل مستوى والية المدية

ر مســـــــتــوى دا

الثقافة � حالة 

جــاهزيــة قــاعــة 

 العروض
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183 

  للووالالييةة  ممسستتغغااننمم  ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --  2277  

  االلررققمم
ــــتت    ننووعع  االلننششااطط ــــااررييخخ  وو  تتووققيي تت

  االلننششااطط  

  االلممالالححظظااتت    االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

  

0011  

 

 فلكلور عيساوي  - 

 طرب شعيب  -

 عرض مرسيح  -

 2022أفريل  07

 وع الفنية إبراز تنوع الطب

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 المرسح اجلهوي

ـــة الــرئــيســـــــيـــة      الــمــكــتــب

 للمطالعة العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الثقافة و الفنون

 دار الثقافة

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 رسح اجلهوي  الم

 جمعيات ثقافية و فنية

 فنانني   

 

 

0022  

 فلكلور قناوي  -

 حفل فين متنوع   -

 عرض مرسيح  -

 معرض للكتاب الديين  -

عــرض أفــالم ألطــفـــال  -

 حول سرية األّنبياء 

 مسابقة رمضانية   -

 2022أفريل 09

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق  

 ع مس جميع رشائح المجتم 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

0033  

 فلكلور عيساوي  -

 طرب شعيب   -

 عرض مرسيح  -

 معرض الكتاب  -

 2022أفريل  12

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  
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0044  

مســـــــابقــة رمضـــــــانيــة  -

 تربح)  (جاوب

 فلكلور قناوي  -

 طرب أندليس  -

 عرض مرسيح  -

 2022أفريل  14

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

0055  

 فلكلور عيساوي  -

 طرب شعيب -

عــرض أفــالم ألطــفـــال  -

 حول سرية األنبياء

 مرسيح عرض  -

 -مسابقة رمضانية   -

 عرض مرسيح -

 2022أفريل  19

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

 

0066  

 فلكلور قرقابو  -

 طرب عرصي  -

 عرض وامان شو  -

 فلكلور قناوي  -

 طرب شعيب  -

 يح  عرض مرس -

 

 

 

 2022أفريل  21

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية
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0077  

 

 عرض مرسيح  -

                         
 2022أفريل 23

 

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

 

 دار الثقافة

 المرسح اجلهوي

ـــة الــرئــيســـــــيـــة      الــمــكــتــب

 للمطالعة العمومية

 

0088  

 فلكلور عيساوي  -

 طرب أندليس  -

عرض أفالم لألطفـــال   -

 حول سرية األنبياء 

 مسابقة رمضانية  -

 عرض وامان شو -

 2022أفريل  25

 ز تنوع الطبوع الفنية إبرا

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

 

0099  

الـــمـــهـــرجـــان الـــثـــقـــايف  -

 المحيل لإلنشاد

ـــة القـــدر  - االحتفـــال بليل

 المباركة  

 

 

 من 

ـــل  27 ـــري   2022أف

 إىل

 2022أفريل   29

 

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 جميع األذواق مس  

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

1100  

احتفـــاال بعيـــد العمـــال  -

برنــامج متنوع يشــــــمــل : 

فلكلور عيســــاوي، قناوي، 

 

 2022ماي  01

 

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 ئح المجتمع مس جميع رشا
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طـــرب شــــــــعـــيب، طـــرب 

 عرصي 

 عرض مرسيح -

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  
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  االلررققمم
ــــتت    ننووعع  االلننششااطط ــــااررييخخ  وو  تتووققيي تت

  االلننششااطط  

  االلممالالححظظااتت    االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

  

0011  

 

 فلكلور عيساوي  - 

 طرب شعيب  -

 عرض مرسيح  -

 

 2022أفريل  07

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مجتمع مس جميع رشائح ال

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة

 المرسح اجلهوي

ـــة الــرئــيســـــــيـــة      الــمــكــتــب

 للمطالعة العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الثقافة و الفنون

 دار الثقافة

المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 المرسح اجلهوي  

 جمعيات ثقافية و فنية

 فنانني   

 

  

0022  

 فلكلور قناوي  -

 حفل فين متنوع   -

 عرض مرسيح  -

 معرض للكتاب الديين  -

عــرض أفــالم ألطــفـــال  -

 حول سرية األّنبياء 

 مسابقة رمضانية   -

 

 2022أفريل 09

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق  

 مس جميع رشائح المجتمع  

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 التسليةالرتفيه و 

0033  

 فلكلور عيساوي  -

 طرب شعيب   -

 عرض مرسيح  -

 معرض الكتاب  -

 2022أفريل  12

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  
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 الرتفيه و التسلية

 

 

 

 

0044  

مســــــابقة رمضــــــانية (  -

 جاوب تربح)

 فلكلور قناوي  -

 طرب أندليس  -

 عرض مرسيح  -

 2022أفريل  14

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

  

0055  

 فلكلور عيساوي  -

 طرب شعيب -

عــرض أفــالم ألطــفـــال  -

 حول سرية األنبياء

 عرض مرسيح  -

 -  مسابقة رمضانية -

 عرض مرسيح -

 2022أفريل  19

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

  

0066  

 فلكلور قرقابو  -

 طرب عرصي  -

 عرض وامان شو  -

 فلكلور قناوي  -

 طرب شعيب  -

 

 

 

 2022أفريل  21

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية
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   عرض مرسيح   -

  

  

 دار الثقافة

 المرسح اجلهوي

ـــة الــرئــيســـــــيـــة      الــمــكــتــب

  للمطالعة العمومية

0077  

 

 عرض مرسيح  -

                         

 

 2022أفريل 23

 

 ع الطبوع الفنية إبراز تنو

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

  

0088  

 فلكلور عيساوي  -

 طرب أندليس  -

عرض أفالم لألطفـــال   -

 حول سرية األنبياء 

 مسابقة رمضانية  -

 عرض وامان شو -

 2022أفريل  25

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

 

  

0099  

الـــمـــهـــرجـــان الـــثـــقـــايف  -

 المحيل لإلنشاد

ـــة القـــدر  - االحتفـــال بليل

 المباركة  

 

 

 من 

ـــل  27 ـــري   2022أف

 إىل

 2022أفريل   29

 

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 رشائح المجتمع مس جميع 

 إحياء الرتاث الثقايف المحيل  

 الرتفيه و التسلية

  

1100         



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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  للووالالييةة  ممسسييللةة::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --2288

  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم
  تتااررييخخ  ووتتووققييتت

  االلننششااطط

ــــدداافف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أأههــــ

  االلننششااطط
  االلممالالححظظةة  اا  للممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط

0011  

 مسابقة المنشد الصغري --

حفــل إنشـــــــادي لفرقــة البهــاء الفنيــة لمــدينــة - 

 بوسعادة

ســــــــا 22:00 2022أفريـــل  05

 مساءا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة 

 والفنون 

  فرقة البهاء لمدينة بوسعادة --

دار الثقافة تحت 

 إرشاف 

  مديرية الثقافة

0022  
عرض مرســــــيح بعنوان العـــائلـــة من تنظيم --

  جمعية الكلمة للمرسح لوالية المسيلة

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 07

 مساءا

جمعيـــة الكلمـــة للمرســــــح لواليـــة --

  المسيلة

0033  
حفل فين شــــــعيب للفنان القدير شــــــاعو عبد - 

  القادر

ــريـــل 09 ســــــــا 22:00 2022أف

 مساءا

 الفنان القدير شاعو عبد القادر-

0044  
ــريـــل 09 عرض فكاهي للفنان سليم آلك- ســــــــا 22:00 2022أف

 مساءا 

  الفنان سليم آلك--

احتفـــاال بعيـــد العمـــال  -

برنــامج متنوع يشــــــمــل : 

ســــاوي، قناوي، فلكلور عي

طـــرب شــــــــعـــيب، طـــرب 

 عرصي

 

 

 2022ماي  01

 

 إبراز تنوع الطبوع الفنية 

 مس جميع األذواق 

 مس جميع رشائح المجتمع 

  المحيل إحياء الرتاث الثقايف
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0055  

عرض مرســــــيح بعنوان هوما يل احنا وال احنا -

ية اللمســــــة الفنية يل هوما ،من تقديم تعاون

 لوالية باتنة

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 13

 مساءا

ـــاء لـــيـــايل  إحـــي

رمضــــــــــــــــــــان 

 المعظم

2022 

 تعاونية اللمسة الفنية لوالية باتنة  -- 

0066  
حفل إنشـــــادي للمنشـــــد عيل تيطراوي ،فرقة --

 عدنة لإلنشاد والية المسيلة

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 15

 مساءا

 المنشد عيل تيطراوي-

 فرقة عدنة لإلنشاد المسيلة-

007 

  طابع المالوف للفنان ييح دريدي حفل فين �- 

 فرقة مالح األندلس لوالية ميلة

 حفل إنشادي جمعية عدنة لإلنشاد المسيلة- 

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 17

 مساءا

 الفنان ييح دريدي-

 فرقة مالح األندلس لوالية ميلة-

 جمعية عدنة لإلنشاد المسيلة- 

0088  

  

–حفــل إنشـــــــادي للمنشـــــــد عيل صــــــحراوي - 

 -المسيلة

  

ـــل 19 ـــري ســــــــا 22:00 2022أف

 مساءا

 المنشد عيل صحراوي-

0099  

 عرض مونولوج فكاهي للفنان -

 عبد الرحمان شين شين    

يمني - ل فكـــاهي ا ل ل قليـــد أصــــــوات  ت عرض 

  بوخميسة

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 21

 مساءا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــقــــافــــة  ــــث دار ال

 والفنون 

  

بد الر - نان ع مان شــــــين شـــــين الف ح

 والفكاهي اليمني بوخميسة

دار الثقافة تحت 

 إرشاف 

  1100  مديرية الثقافة
حفل فين � الطابع احلوزي من تقديم جمعية - 

 الشيخ رضوان بن صاري لوالية سيدي بلعباس

ـــل 22 ـــري ســــــــا 22:00 2022أف

 مساءا

جمعية الشـــيخ رضـــوان بن صـــاري - 

 لوالية سيدي بلعباس

1111  
الفلوكــة من تقــديم  عرض مرســــــيح بعنوان--

  جمعية الرصخة للمرسح والية سكيكدة

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 24

 مساءا

جمعية الرصــــــخة للمرســــــح لوالية --

  سكيكدة
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1122  
حفل فين شــــــعيب للفنان محمد الراوي والية - 

 بومرداس

ـــل 25 ســــــــا 22:00 2022أفـــري

 مساءا

 

 

 

 

 إحياء ليايل

رمضــــــــــــــــــــان 

 2022المعظم 

ـــة - ـــراوي والي ـــان مـــحـــمـــد ال ـــن ـــف ال

 بومرداس

1133  
دين :ياسني حموش حفل فين إنشادي للمنش- 

 و بعيل عبد الرزاق

ســــــــا 22:00 2022أفـــريـــل 26

 مساءا

النشـــــدين ياســـــني حموش وبعيل -

 عبد الرزاق

1144  

 حفل إنشادي - 

 عرض فكاهي لتقليد األصوات-

 2022أفريل  09

 سا  22:30

ـــدي  الملعـــب البل

ـــة حــمـــام  ـــدي لــبــل

 الضلعة

 فرقة إنشادية محلية-

 الفنان خميسة اليامني-

مــــــحــــــافــــــظــــــة 

جان الثقايف المهر 

للفنون  المحيل 

والـــــثـــــقـــــافـــــات 

الشــــــعبية تحت 

 إرشاف 

  مديرية الثقافة

1155  
 حفل إنشادي - 

 عرض مونولوج -

 ساحة بلدية - سا  22:30 2022أفريل  11

 عني الملح

 فرقة إنشادية محلية--

  الفنان روان صاحل-

1166  
 حفل إنشادي - 

 حفل طريب - 

 2022أفريل  16

 سا  22:30

ســـــــاحــة بلــديــة -

 عاضيدالم

 فرقة إنشادية محلية  --

  فرقة األستاذ يلس إسماعيل-

1177  

 حفل فين إنشادي   --

  حفل فين طريب   -

 2022أفريل  19

 سا  22:30

ســـــــاحــة بلــديــة -

 سيدي عيىس

 فرقة إنشادية محلية  --

 فرقة الفنان سوييس عبد احلميد-

1188  
 حفل فين إنشادي   --

  حفل فين طريب   -

  2022أفريل  23

 سا 22:30

ســـــــاحــة بلــديــة -

 بوسعادة

 فرقة إنشادية محلية   --

 فرقة األستاذ قماط عبد الرحمان-

1199  
ـــت من شــــــهر  ورشات متنوعة لألطفال المنخرطني- كـــل يوم ســــــب

 رمضان

 

 

 

ـــــة  ـــــب ـــــت ـــــك ـــــم ال

ــــة  ــــي ــــوم ــــم ــــع ال

 للمطالعة سليم

ـــة العموميـــة  المنخرطني � المكتب

 للمطالعة سليم

 

ـــــة  ـــــب ـــــت ـــــك ـــــم ال

ــــة  ــــيســـــــــي ــــرئ ال

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة   2022أفريل  30إىل  02من  معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة -  2200



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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  2022أفريل  15 مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله -  2211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحياء ليايل

رمضــــــــــــــــــــان 

 2022المعظم 

  

العموميــة تحــت  

إرشاف مـــديريــة 

  2222  الثقافة
مـــاي  27أفــريـــل إىل  04مــن     معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة-

2022 

ـــــ ـــــك ـــــم ـــــة ال ـــــب ت

ــــة  ــــي ــــوم ــــم ــــع ال

 للمطالعة

 بن رسور  

ـــة العموميـــة  المنخرطني � المكتب

 للمطالعة بن رسور

  
 2022أفريل  14  محارضة دينية غزوة بدر الكربى حكم وعظات-  2233

2244  
أمســــــيــة شــــــعريــة مع مجموعــة من أدبــاء -

 المنطقة

 طيلة شهر رمضان

2255  
 مسابقات � اإلنشاد -

 إحياء ليلة القدر-

 2022ل أفري 28

2266 

 معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة -

مســـــــابقــة ترتيــل القرآن لألطفــال مع توزيع -

 اجلوائز

    ورشة للكتابة حول السرية النبوية-

ـــــة  2022أفريل  26إىل  08من  ـــــب ـــــت ـــــك ـــــم ال

ــــة  ــــي ــــوم ــــم ــــع ال

للمطالعةالدهاه

 نة

ـــة العموميـــة   فئـــة أطفـــال المكتب

  للمطالعة الدهاهنة

2277  
السور القرآنية من طرف مسابقة تالوة بعض -

 حفظة القرآن الكريم 

كل يوم أحد وأربعاء من شــــهر 

 رمضان

ـــــة  ـــــب ـــــت ـــــك ـــــم ال

ــــة  ــــي ــــوم ــــم ــــع ال

  للمطالعةاخلبانة

ـــة الــعــمــومــيـــة  مــنــخــرطــي الــمــكــتــب

  للمطالعة اخلبانة

2288  

مســـــــابقــة � التجويــد مع توزيع اجلوائز عىل --

 الفائزين 

  درس حول ليلة القدر-

 2022أفريل  27

 طيلة شهر رمضان اإلنشاد الديين  مسابقة �-  2299
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3300  

 معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة -

يم لمنخرطي - مســــــــابقـــة حفظ القرآن الكر

 المكتبة مع توزيع اجلوائز

 مسابقة فكرية رمضاين مع توزيع اجلوائز -

 فل إنشاديح- 

قدر عىل -  لة ال فائزين � لي توزيع اجلوائز عىل ال

المتفوقني � حفظ القرآن الكريم واألحــاديــث 

 النبوية

 2022أفريل  30إىل  02من 

ـــــة  ـــــب ـــــت ـــــك ـــــم ال

ــــة  ــــي ــــوم ــــم ــــع ال

 للمطالعة    

  بوسعادة     

ـــة الــعــمــومــيـــة  مــنــخــرطــي الــمــكــتــب

  للمطالعة بوسعادة
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3311  

 مسابقة فكرية رمضانية -

 مسابقة � تجويد القرآن -

مســــــابقة � رشح احلديث الديين وكتابة خمســــــة -

 أحاديث مع الرشح 

  اإلنشاد الديينمسابقة � -

 30إىل  02مــــن 

  2022أفريل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحياء ليايل

رمضـــــــــــــــان 

 المعظم

2022 

 

 

المكتبــة العموميـة 

    للمطالعة 

  المويلحة    

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ال

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

  المويلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتبة الرئيســــــية للمطالعة العمومية تحت ال

 إرشاف مديرية الثقافة 

 

 

 

 

3322  

تجويد ،إنشــــــاد ،تعبري كتايب عن فضــــــائل شــــــهر - 

  رمضان مع توزيع اجلوائز

 30إىل  02مــــن 

  2022أفريل 

المكتبــة العموميـة 

 لــــلــــمــــطــــالــــعــــة

  بوخميسة 

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ال

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

  بوخميسة

3333  

 مسابقة � السرية النبوية -

 عرض فيلم الرسالة لألطفال -

    معرض للكتاب الديين-

 27إىل  20مـــــن 

 2022أفريل 

المكتبــة العموميـة 

 للمطالعة 

  عني الملح   

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ال

لــلــمــطـــالــعـــة عــني 

  الملح

3344  

 ب الديين رصيد المكتبة معرض للكتا --

 مسابقات فكرية دينية -

  مسابقة دينية ثقافية بني المنخرطني -

كل يوم ســبت من 

 شهر رمضان

المكتبــة العموميـة 

  للمطالعة مقرة

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ال

  للمطالعة مقرة

المكتبــة العموميـة  2022أفريل  30 ورشة األشغال اليدوية (فانوس رمضان )-  3355

  ة بانيو للمطالع

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ال

  للمطالعة بانيو
3366  

 10إىل  01مـــــن  مسابقة كل يوم قصة وعربة 

 2022أفريل 

 2022أفريل  27 فارس القرآن -  3377
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3388  
 30إىل  03مــــن  معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة -

  2022أفريل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 إحياء ليايل

رمضـــــــــــــــان 

 المعظم

2022 

المكتبــة العموميـة 

  للمطالعة سليم 

منخرطي المكتبـــة 

ـــــ ـــــع ـــــة ال ـــــومـــــي م

  للمطالعة سليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتبة الرئيســــــية للمطالعة العمومية تحت 

  إرشاف مديرية الثقافة 

 2022أفريل  10 مسابقة ثقافية دينية حول فضائل شهر رمضان-  3399

  2022أفريل  23 ورشة القراءة لموضع أحكام تجويد القرآن-  4400

4411  
 30إىل  03مــــن  معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة  -

 أفريل 

المكتبــة العموميـة 

  للمطالعة بلعايبة

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة ا ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ل

  للمطالعة بلعايبة
4422  

 20إىل  09مــــن   حديث مع الرشح  15مسابقة حفظ أكرث من -

  2022أفريل 

4433 

 ورشة � اإلنشاد الديين-

مســـابقة لالطفال عن الفائدة من الصـــيام وما هي -

 األعمال اليت يجب القيام بها � الشهر الفضيل

كــل يو ثالثــاء من 

 شهر رمضان

المكتبــة العموميـة 

  للمطالعة 

  المعاضيد   

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــومـــــي ـــــم ـــــع ال

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

  المعاضيد

4444  

أفريــل إىل  01من  معرض الكتاب الديين رصيد المكتبة -

  2022ماي  02

 

 

 

المكتبة الرئيســـية 

للمطالعةالعمومي

 ة

  بودراي بلقاسم 

  

المكتبة الرئيســـية 

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

العموميـــة بودراي 

بلقاســم وأســاتذة 

مـــــن جـــــامـــــعـــــة 

  سيلةالم

4455  
 احلكوايت :حكوايت رمضان وحكايات زمان   -

 لألطفال   

  2022أفريل 
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  مسابقة فكرية ثقافية دينية للعائالت-

  

 

منخرطي المكتبـــة 

ـــــة  ـــــيســــــــــي ـــــرئ ال

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

 العمومية

  بودراي بلقاسم

 2022أفريل  10 قراءة � إنتصارات المسلمني � شهر رمضان -  4466

4477  

نبويــة ألحســــــن راوي احلــديــث � رحــاب الســــــنــة ال-

الرشيف ،الطبعة الثالثة لمنخرطي المكتبة مع توزيع 

 اجلوائز

 أناشيد دينية من تقديم منخرطي المكتبة-

أفريــل إىل  05من 

  2022أفريل  27

4488  
حفــل � المــدائح الــدينيــة بــالتنســــــيق مع جمعيــة -

 ثقافية  بعنوان  عودة الروح

 2022أفريل  11

 ليال 10:00

الـــمـــتـــحـــف مـــقـــر 

 ببوسعادة

فــرقـــة جــمــعــيـــة --

 المتحف العمومي الوطين تحت إرشاف     البهاء الفنية

  مديرية الثقافة
4499  

 2022أفريل 18 عرض مرسيح مونولوج-

 ليال 10:00

مـــقـــر الـــمـــتـــحـــف 

 ببوسعادة

  فنان محيل--
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  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  للووالالييةة  ممععسسككرر  ––  2299  

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    دداافف  االلننششااططأأهه ــ ــ ــ ــ ــــككــــ ــ ــ ــ ــ ممــــ

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

00111122  

معرض الكتــاب خــاص بــالمنــاســــــبــة للكبــار 

 والصغار 

نشــــــاطات متنوعة تحت عنوان " الصــــــائم 

 الصغري" تتضمن :

 مسابقة � تجويد القرآن الكريم. 

قراءة وعرض علوي لقصص دينية لألطفال 

 واستخالص العرب واحلكم منها.

 من أداء األطفال.عروض مرسحية متنوعة   

 تنظيم قصائد وأناشيد من تقديماألطفال    

 طيلة  شهر رمضان

الـــمـــكـــتـــبـــة  

 الرئيسية

 أطفال المدارس 

 المنخرطون � المكتبة 

 جمعيات ثقافية محلية

 

000022  

  ليـــايل السمر الشعري :

من تقديم الشاعر سليمان رشيفي ، الشاعر 

، ربيع بقدار ، الشـــاعر تاج الدين محمد رايق 

، الشــــــاعر ســــــهلة  الشــــــاعر عبدالله الهامل

 نورالدين  ، الشاعر حسني كرار .. اخل

 كل يوم ثالثاء

ــام   26، 19، 12، 05أي

 2022أفريل 

 

 

 

 

 

 

 

-جمعية منتدى الرســــــاج للفكر والثقافة  

 معسكر
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0033  
 محارضات حول فضائل الشهر الكريم 

 مداخالت فكرية 

 كل يوم خميس

ــام   29، 21، 14، 05أي

 2022فريل أ

   

مة للفكر واألدب  قايف بيت احلك نادي الث ال

 والفنون

 

004400

44  

ئل  ية حول فضــــــا ندوات فكر حارضات و م

 الشهر الكريم

 كل يوم سبت 

 30، 23، 16، 09أيـام 

 2022أفريل 

  

 

 

 

 دار الثقافة

مكتــب  –جمعيــة معــايل للعلوم والرتبيــة 

 معسكر  

 

  ابعجمعية الفن الر   04/04/2022 عرض مرسيح  0055

  اجلمعية الشبانية للموسيقى المغديرية   06/04/2022 سهرة فنية   0066

0077  
محارضة بعنوان " دور رمضــان � بناء الفرد 

 واالمة "
09/04/2022 

مكتب  –جمعية المعايل للعلوم والرتبية  

 معسكر 

 

  جمعية الفن االصيل   11/04/2022 سهرة فنية   0088

  فرقة الطرب الشباين   14/04/2022 سهرة فنية   0099
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11111100

00110011

001100  

 16/04/2022 حفل فين 

 

 فرقة عيساوة سهر اليل

 

  فرقة البصائر لوالية غلزيان  18/04/2022 حفل فن إنشادي  111111

 2021ماي  18أفريل إىل غاية  18إحياء شهر الرتاث من 

  ثريةالمواقع والمعالم األ  ///55   أبواب مفتوحة عىل المواقع األثرية  1122

1133  

  

  

 معرض يضم : 

جنــاح للصــــــور الفوتوغرافيــة جنــاح للكتــاب 

 التارييخ  

جنــاح خــاص بمجســــــمــات بعض المعــالم 

ــد  ــة المرتبطــة بمســــــرية األمري عب ــاريخي الت

 القادر 

 جناح خاص للمقتنيات الرتاثية لفن القناوي 

جنـــاح خـــاص بـــالموقع األثري األلمليـــاريـــا 

 البنيان 

 جناح خاص بمقتنيات الفارس 

يدية  بالمنتوجات احلرفية التقل جناح خاص 

الموجودة بمنطقة معسكر (صناعة الزرايب ، 

 

 أفريل 18من 

 2022ماي  18

 

 دار الثقافة  

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

الـــــمـــــواقـــــع 

عـــالـــم والـــمـــ

 األثرية

 جمعيات ثقافية 

 أساتذة جامعيني 

 باحثني � الرتاث الثقايف  المحيل

 فنانني تشكيليني

 حرفيني
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النحــاس و الفخــار و اخلزف و كــذا األدوات 

  المستعملة لتخزين المؤونة)

 جناح خاص بالمالبس التقليدية 

ية ومنتجات  يد باألكالت التقل ناح خاص  ج

 الزيتون 

 جناح خاص بمنتجات اخلزف والسرياميك  

ـــا ح خـــاص يجســــــــد البيـــت التقليـــدي جن

ـــه المرتبطـــة  ـــات المعســــــكري بكـــل مقتني

بالموروث  الثقايف لمنطقة معســــكر وحرفة 

 النحت عىل اخلشب 

جنــاح للكتــاب: ( مؤلفــات األمري عبــد القــادر 

 وما كتب عنه، كتاب معسكر ومؤلفاتهم.

 

1144  

 ورشات فنية 

 محارضات وندوات فكرية

 عروض فلكلورية

 أفريل 18من 

 2022ماي  18

  

/                     / 

 

   20/04/2022 حفل فين فلكلوري  1155

 

 دار الثقافة

  سيدي بالل جمعية 

1166  
محارضة بعنوان " اإلعجاز العلمي � القرآن 

 الكريم احلقائق العلمية "
22/04/2022 

مكتــب  –جمعيــة معــايل للعلوم والرتبيــة  

 معسكر 
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  فرقة القافلة لوالية سعيدة  24/04/2022 حل فين إنشادي   1177

  لوالية عنابة  جمعية الطاووس الثقافية  26/04/2022 سهرة موسيقية عرصية   1188

  الفنان الراوي وفرقته  28/04/2022 سهرة فين � الطابع األندليس  1199

2200  
محارضة بعنوان " فضائل ليلة القدر والعرش 

 االواخر "
30/04/2022 

مكتب  –جمعية المعايل للعلوم والرتبية  

 معسكر 

 

  شنتجمعية الهناء لوالية عني تيمو  01/05/2022 حفل فين إنشادي   2211

  جمعية اإلرشاق  02/05/2022 حفل فين إنشادي   2222

  االلربربننااممجج  االلثثققاايفيف  وو  االلففينين  االلممخخصصصص  للششههرر  ررممضضاانن  االلففضضييلل  ععىلىل  ممسستتووىى  االلددوواائئرر  ووااللببللددييااتت
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  للووالالييةة  ووررققللةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3300

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــيي ــــ ــــــووقق ــــــخخ  ووتت يي ــاارر ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  الالححظظااتتااللمم  االلممششااررككنيني

 1443رمضــان  02يوم  ورشة حكاية وعربة:" قصص دينية "  0011

ـــــ  افريل  05الموافق لـ

2022 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00:

 تشجيع المقروئية

ابـــراز الـــرتاث الـــثـــقـــايف 

 الديين

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 اساتدة وشخصيات ثقافية

 مرشيف المكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// 
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ــايل الشــــــعر بعنوان  0022 ــات  لي " امســــــي

شــــــعريـــة " يقـــدمهـــا الـــدكتور عبـــد 

الوهاب صـــــحراوي مع الشـــــاعر عبد 

 القادر علوي

ضان  04يوم   1443رم

افريل  07الموافق لــــــ 

2022 

ــمــواهـــب  ــع ال تشـــــــجــي

 االبداعية

 � مجال الشعر

 شعراء محليني 

 شخصيات ثقافية

 

 حفل انشادي من تقديم  0033

 الشط ورقلةفرقة بالبل الرحاب 

 1443رمضان  06يوم 

افريل  09 الموافق لــــــ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 22:00

 احياء الشعائر الدينيــــــة

 خلق جو  للعائالت

 

 

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

 فرقة بالبل الرحاب

 الشط ورقلة

 

0044  

  

  

  

  

معرض اخلط اإلســــــالمي و الكتـــاب  

 الديين

 ـ

 

 

 

 

 لكريممسابقة حلافظ القرآن ا

 1443رمضــان  07يوم 

افريل  10 الموافق لـــــــ

2022 

 ابتاء من الساعة :

 ليال 21:30

ــع عــىل روح  ــتشـــــــجــي ال

القراءة والمقروئيـــة � 

 المجال الديين

تشـــــجيع الناشـــــئة عىل 

 حفظ القرآن الكريم

 دار الثقافة بالتنسيق مع خطاطني 

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية ورقلة

 

 1443رمضان  08يوم   0055

ــــــــ افريل  11 الموافق لـ

2022 
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 ورشة حكاية وعربة:  0066

 " قصص دينية

 1443رمضان  09يوم 

ـــــــــ افريل  12الموافق لـ

2022 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00:

 تشجيع عىل المقروئية

ابـــراز الـــرتاث الـــثـــقـــايف 

 الديين

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 ة وشخصيات ثقافيةاساتد

 مرشيف المكتبة

 

 ـ مواصلة معرض اخلط اإلسالمي  0077

 و الكتاب  الديين

ـــــــــمواصـــلة  مســـابقة حلافظ القرآن 

 الكريم

 1443رمضان  09يوم 

ـــــــــ افريل  12الموافق لـ

2022 

ابتــاء من الســـــــاعــة : 

 ليال 21:30

التشــــــجيع عىل  القراءة 

والمقروئيــة � المجــال 

 الديين

تشـــــجيع الناشـــــئة عىل 

 فظ القرآن الكريمح

 

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

 دار الثقافة بالتنسيق مع خطاطني

 مديرية الشؤون الدينية ورقلة

 

ـــدوة بــعــنــوان "  0088 مــعـــارج االرواح "  ن

يقدمها االســتاذ الدكتور : عبد احلميد 

ـــــــ االســتاذ ســليمالن حكوم ـ  هيمة ـ

 االستاذ ابراهيم بن سايس

 1443رمضـــان  10يوم 

ـــــــــ افريل  13الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 صباحا10:00

ابــرا ز الــقــيــم الــروحــيـــة 

ــــة  ــــي ــــرب ودورهــــا � ت

 الناشئة

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 اساتدة جامعيني

 شخصيات ثقافية

 نوادي للقراءة

 

 ـ مسابقة اخلطيب الصغري  0099

ـــــ محارضة تحسيسية حول " الغذاء 

 "الصيح � رمضان 

ــة   ــة اخلطــاب ــة موهب تنمي

وفصـــاحة اللســـان  لدى 

األطفــال /التحســــــيس 

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون  

 الدينية لوالية ورقلة

 صايئ تغديةالدكتور عمارة اخ
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 1443رمضـــان  10وم ي

ـــــــــ افريل  13الموافق لـ

2022 

ابتــاء من الســـــــاعــة : 

 ليال 21:30

لغـــذاء  بمـــدى أهميـــة ا

 الصيح وأثره

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

ــايل الشــــــعر بعنوان  1100 ــات  لي " امســــــي

شــــــعريـــة " يقـــدمهـــا الـــدكتور عبـــد 

الوهـــاب صــــــحراوي مع الشــــــــاعرة 

 والدكتورة فايزة خمقاين

 1443رمضـــــان  11يوم 

ــــــــ افريل  14الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

ــمــواهـــب  ــع ال تشـــــــجــي

 االبداعية

 � مجال الشعر

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة ا ــي ــعــمــوم ل

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 شعراء محليني

 شخصيات ثقافية

 

 مواصلة مسابقة  1111

 اخلطيب الصغري

 1443رمضـــــان  11يوم 

ــــــــ افريل  14الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

ــة  ــة اخلطــاب ــة موهب تنمي

وفصـــاحة اللســـان  لدى 

 األطفال

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

ياء بالتنســــــي ق مع دار الثقافة مفدي زكر

 الشؤون الدينية ورقلة

 

عــادات  «للعــائالت جلســـــــة ســــــمر   1122

 وتقاليد " رمضانية

 1443رمضــــان  13يوم 

ــــــــ افريل  16الموافق لـ

2022 

ابراز العــادات والتقــاليــد 

 الرمضانية

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

  دار الثقافة مفدي زكرياء
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 1443رمضـــان  14يوم  حفل انشادي لفرقة العنادل ورقلة  1133

ـــــــــالم افريل  17وافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

احياء الشعائر الدينيــــــة 

 الرتفيهية

  فرقة العنادل ورقلة 

  

  

1144  

  

  

  

ـ  :الرتاثافتتـــاح فعـــاليـــات شــــــهر 

معارض تراثية /للصناعات التقليدية 

واحلرف واألشـــــغال اليدوية / للفنون 

التقليـــدي ـ  اللبـــاس /التشــــــكيليـــة 

 لآلالت الموسيقية

 

رمضــان  18اىل  15من 

 الموافق 1443

افريــل   21اىل  18من 

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 صباحا 09:30

 ـ   ابراز الموروث الثقايف

 ـ  تقريب المجتمـــع

 من تـــراث المنطقـــــة

ـــــــ خلـــــــق تبادل اخلربات 

 بني

 احلرفني واجلمعيـــات

 

 

 

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

عـــة لــلــمــطـــالــ

ــيـــة  ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

قطاع الثقافة والفنون بالتنسيق مع غرفة 

 الصناعات التقليدية واجلمعيات الرتاثية

 حرفيني /فنانني تشكلني

 خطاطيــن

 

 

 

 

 

 

 

 ورشة حكاية وعربة  1155

 " قصص دينية"

 1443رمضـــان  16يوم 

ــــــــ افريل  19الموافق لـ

2022 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00:

  الــــتشـــــــــجــــيــــع عــــىل

 المقروئية

ـــالــرتاث الــثــقـــايف  ابــراز ب

 الديين

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 اساتدة وشخصيات ثقافية

 مرشيف المكتبة
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عادات  حكايات  رمضـــــانيةقعـــــــــــدة   1166

 أمثــال-وتقــاليــد رمضـــــــان    الغــاز 

ـــــ إلقاءات شعرية)" تنشيط  شعبية ـ

الصــــــوت اإلذاعي الممزي مســــــعود 

 عريف "

 

 1443رمضـــان  16م يو

ــــــــ افريل  19الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

 

 

الـــتـــعـــريـــف بـــعـــادات 

 وتقاليد المنطقة

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

ياء بالتنســــــيق مع  دار الثقافة مفدي زكر

 ـنادي اخليام

 ـ جمعية التواصل للشعر الشعيب

 ـ جمعية المنارللرتاث الشعيب

 

ـــدوة  بــعــنــوان "  1177 رج االرواح " مــعـــا ن

يقدمها االســتاذ الدكتور : عبد احلميد 

ـــــــ االســتاذ ســليمالن حكوم ـ  هيمة ـ

 االستاذ ابراهيم بن سايس

 1443رمضــــان  17يوم 

ـــــــ افريل  20الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 صباحا 10:00

ابــرا ز الــقــيــم الــروحــيـــة 

ــــة  ــــي ــــرب ودورهــــا � ت

 الناشئة

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 اساتدة جامعيني

 شخصيات ثقافية

 نوادي للقراءة

 

ــايل الشــــــعر بعنوان  1188 ــات  لي " امســــــي

شــــــعريـــة " يقـــدمهـــا الـــدكتور عبـــد 

 الوهاب صحراوي

 مع الشاعرة المعة مرابط

 1443رمضـــان  18يوم 

ـــــــــ افريل  21الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 22:00

ــمــواهـــب  ــع ال تشـــــــجــي

 االبداعية

 ل الشعر� مجا

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 شعراء محليني

 شخصيات ثقافية
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 محارضة حول  1199

 "غزوة بدر" الشيخ زوزي

 1443رمضـــان  18يوم 

ـــــــــ افريل  21الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

دار الثقـــافـــة  ابراز العرب من غزوة بدر

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

ياء بالتنســــــيق مع دار الثقافة مف دي زكر

 الشؤون الدينية ورقلة

 

 المهرجان الثقايف المحيل  2200

 لإلنشاد ورقلة الطبعة

ــل  23اىل  19من  افري

 الموافق 2022

رمضان  20اىل  16من 

1443 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 ليال 22:00:

مشــــــــــاركـــــة الـــــفـــــرق 

االنشـــــــاديـة والتنـافس 

 بني

 الفرق المشاركة

 

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

 فرق المحلية لإلنشادال

 لوالية ورقلة وتقرت

 

 مداخلة حول  2211

 الرتاث المادي والالمادي

 1443رمضــان  20يوم 

ــــــــ افريل  23الموافق لـ

2022 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00

 

ــمــوروث  ـــال ــتــعــريــف ب ال

 الثقايف

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 قطاع الثقافة والفنون بالتنسيق

 ع جامعة قاصدي مرباحم

 حرفيني /باحثني

 

 يوم تحسييس خاص  2222

"لــلــيــوم الــعـــالــمــي حلــقــوق الــمــؤلــف 

 واحلقوق المجاورة"

 1443رمضــان  20يوم 

ــــــــ افريل  23الموافق لـ

2022 

ـــحـــقـــوق  ـــف ب ـــعـــري ـــت ال

 المؤلف

 والفنان

ـــة  حلقوق المؤلف   ـــة ورقل ـــة اجلهوي وكـــال

تنســــــيق مع المكتبة واحلقوق المجاورة بال
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210 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00

الرئيســــــية للمطالعة العمومية التيجاين 

 محمد ورقلة

 محارضة حول  2233

 " فتح مكة" الشيخ بن فردية

 1443رمضـــــان 21يوم 

ـــــــ افريل  24الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

ابــراز الــعــربة مــن فــتــح 

 مكة

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

ياء بالتنســــــي ق مع دار الثقافة مفدي زكر

 الشؤون الدينية ورقلة

 

ـــــــــدة رمضــــانية  2244 :حكايات عادات   قعـ

أمثــال  -وتقــاليــد رمضـــــــان    الغــاز 

ـــــ إلقاءات شعرية)" تنشيط  شعبية ـ

الصــــــوت اإلذاعي الممزي مســــــعود 

 عريف "

 1443رمضـــان  22يوم 

افريل  25الموافق لـــــــــ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

ابـراز عـــادات وتـقـــالـيـــد 

 المنطقة

 الل شهر رمضانخ

 دار الثقافة مفدي زكرياء 

 بالتنسيق مع  نادي اخليام

 ـ جمعية التواصل للشعر الشعيب

ــــ جمعية  اكالني للثقافة والرتفيه الوالئية  

 ورقلة

 ـ جمعية المنار للرتاث الشعيب الرويسات

 

2255  

  

  

  

  

 1443رمضـــان  23يوم  ورشة حكاية وعربة" قصص دينية"

ـــــــ افريل  26الموافق لـ

2022 

ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00:

 تشجيع عىل  المقروئية

ابـــراز الـــرتاث الـــثـــقـــايف 

 الديين

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 اساتدة وشخصيات ثقافية

 مرشيف المكتبة

   // 
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 حفل انشادي  2266

 لفرقة بالبل الواحات ورقلة

 1443رمضـــان  23يوم 

ـــــــ افريل  26الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

 ابراز الموروث الدينيــــي

 لالنشاد

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

  فرقة بالبل الواحات ورقلة

ـــدوة  بــعــنــوان  2277 " مــعـــارج االرواح "  ن

يقدمها االســتاذ الدكتور : عبد احلميد 

ـــــــ االســتاذ ســليمالن حكوم ـ  هيمة ـ

 االستاذ ابراهيم بن سايس

 

 1443رمضــان  24يوم 

ــــــــ افريل 27 الموافق لـ

20222 

تداء من الســــــاعة :  اب

 صباحا 10:00

ابــرا ز الــقــيــم الــروحــيـــة 

ــــة  ــــي ــــرب ودورهــــا � ت

 الناشئة

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 اساتدة جامعيني

 شخصيات ثقافية

 نوادي للقراءة

 

حفل ختامي احياءا  ليايل رمضــــــان   2288

الوهاب بأمسية شعرية للدكتور عبد 

 صحراوي

 و توزيع الشهادات عىل المشاركني

 

 1443رمضـــان  25يوم 

ـــــــ افريل 28 الموافق لـ

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 22:00

ــمــواهـــب  ــع ال تشـــــــجــي

 االبداعية

 � مجاالت االدبية

 وتكريم  المشاركني

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ـــة  ــي ــعــمــوم ال

الــــتــــيــــجــــاين 

 محمد

 شعراء محليني

 شخصيات ثقافية

 مشاركني خالل الشهرال

 

 حصة  اذاعية حول  2299

 الرتاث وابراز الموروث الثقايف المحيل

 1443رمضــان  26يوم 

ـــــــــ افريل 29الموافق لـ

2022 

ــمــوروث  ـــال ــتــعــريــف ب ال

 الثقايف

االذاعـــــــــــــــــة 

اجلــــــهــــــويــــــة 

 ورقلة

قطــاع الثقــافــة والفنون بــالتنســــــيق مع 

 االذاعة اجلهوية  محطة ورقلة
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ــداء من الســـــــاعــة  ابت

 صباحا 10:00:

اختتام  فعاليات  احياء ليايل رمضان   3300

و توزيع الشــــــهـــادات و اجلوائز عىل 

 الفائزين � مختلف المسابقات

 1443رمضـــان  27يوم 

افريل  30الموافق لــــــ 

2022 

تداء من الســــــاعة :  اب

 ليال 21:30

 

تكريم المشـــــــاركني � 

 مختلف المسابقات

دار الثقـــافـــة 

مــــــــــفــــــــــدي 

 زكرياء

المشاركني �  الفرق االنشادية المشاركة

 المعارض  والمسابقات
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213 

  للووالالييةة  ووههرراانن    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3311

  وهران -المؤسسة : دار الثقافة  زدور ابراهيم القاسم 

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

اإلعالن عن مســــــابقة � تجويد -  0011

ان الكريم موجهـــة لألطفـــال القر 

 حفل فين إنشادي

 

 2022أبريل  02

 سا 22:00  

إحيـــاء ليـــايل رمضــــــــان 

 المبارك

 التقريب بني العائالت

إيجـــاد متنفس لزوار و 

 مواطين المدينة

 التعريف برتاث المدينة

 

الــــــمــــــركــــــز 

 الثقايف

 اإلسالمي

 فرع وهران

   جمعية اجليل الثقافية

 حفل فين انشادي من تقديم  0022

 

 راءات شعريةق

 2022أبريل  03

 سا22:00  

الــــــمــــــركــــــز 

 الثقايف

ـــــة  ـــــدي ـــــل ـــــب ل

 مرسغني

 المنشدين

 منصور بلقاسمي

 ياسني بودومة

 بلوفة عبد القادر

  

  أمسية قرآنية مع المقرئني  0033

 

 2022أبريل  04

 سا22:00  

الــــــمــــــركــــــز 

 الثقايف

 لبلدية أرزيو

 ياسني رشف الدين

 عبد المنعم برودي

 محمد بيوض

  

   جمعية مصطفى بلخوجة قاعة المغرب  2022ابريل  06   فين طابع مديححفل   0044
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عرض مرسحية للكبار تحت عنوان:   0055

  عشق الزوايل

   

 2022أبريل  10

 سا22:00

إحيـــاء ليـــايل رمضــــــــان 

ـــارك التقريـــب بني  المب

 العائالت 

إيــجـــاد مــتــنــفــس لــزوار 

 ومواطين المدينة

قـــــــــــاعـــــــــــة 

 السعادة

ح و الفنون تعاونية ورشــة الباهية للمرســ  

 وهران

 

 عرض مرسحية العربة  06

   واحلكايات 

 2022أبريل  12 

 سا22:00

إحيـــاء ليـــايل رمضــــــــان 

 المبارك

 التقريب بني العائالت

إيــجـــاد مــتــنــفــس لــزوار 

 ومواطين المدينة

 التعريف برتاث المدينة

 قاعة السينما 

 لبلدية قديل

  جمعية األمل 

 2022أبريل  14    حفل إنشادي 07

 سا22:00

مســـــــــــجــــــد 

 الهداية 

يح ســــــيــدي 

الـــــــبشــــــــــــري 

 وهران

ية بالطو  لدينية لمســــــجد الهدا اجلمعية ا

 وهران

 

 دار الشباب  2022أبريل  15    بيئة %100 عرض مرسحية 08

 يح الربيك

  التعاونية الثقافية ابن سينا وهران

قعـــدة فنيـــة للمـــديح النســــــوي  09

 (الفقريات)

 بوقاالت   

 مسنني دار ال  2022أبريل  16

 وهران 

 جمعية األفراح- 

 فاطمة قدامي-

 

ــافســـــــة فكريــة بني التالميــذ    10 من

 إحتفاال بيوم العلم

 مكتبة 2022أبريل  16

 يح الصابح 

 وهران  

  جمعية ويح المثقفني 



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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بد - معرض إلصــــــدارات العالمة ع

  احلميد بن باديس

ـــة   تحـــت عنوان: مكـــان ـــة  مـــداخل

   الكتاب � ظل التطور التكنولويج

  انطالق فعاليات شهر الرثاث 11

مجموعة من المعارض من تقديم 

  جمعيات مختصة � الرتاث

  معرض   اخلزف و االواين الفخارية-

  معرض احليل التقليدية-

 معرض األلبسة الوهرانية-

 معرض االكالت التقليدية-

 

 2022أبريل  18

 سا  22:00

حـــديــقـــة دار  

الــــثــــقــــافــــة 

 وهران 

 

  

    غاين من الرتاثحفل فين بأ 12

  قراءات شعرية � الشعر الشعيب

 

 

 2022أبريل  20

 سا22:00

 الفرقة الفلكلورية  قاعة المغرب  

 للشيخ بن دنيا‘‘ 

 جمعية آثار العابرين 

 

 

 ديار الرحمة    2022أبريل  22    قعدة فنية تراثية 13

ـــــــة  ـــــــدي ـــــــل ب

 مرسغني 

  جمعية اخليمة اخلرضاء اجلزائرية

 2022أبريل  24  اليوم العالمي للكتاببمناسبة  14

 سا22:00

ـــة *   ــب ــت ــك ــم ال

بــــخــــيت بــــن 

مركز األبحاث االنرتوبولوجية واالجتماعية 

 والثقافية
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ـــة الـــيت  ـــة حـــول األهـــمـــي مـــداخـــل

يكتســـبها المخطوط ضـــمن احلقل 

   المعريف

 

عودة* لبلدية 

 وهران 

لمرحوم* ميك  15 عر ا قراءة � شــــــ

نونــة* مع مجموعــة من شــــــعراء 

 نالملحو

 

 2022أبريل  24

 سا22:00

إحيـــاء ليـــايل رمضــــــــان 

 المبارك

ــب بني العــائالت  التقري

إيجـــاد متنفس لزوار و 

 مواطين المدينة

نة    التعريف برتاث المـدي

 ازدواجية المناسبة 

 شهر رمضان والرتاث

ـــة يح  ــب مــكــت

 الصباح      

  جمعية مواسم الثقافة 

 ليلة القدر 16

    حفل فين طابع مديح

 2022 أبريل 27

 سا22:00

الــــــمــــــركــــــز 

ــــــثــــــقــــــايف  ال

 واإلسالمي 

 فرع وهران 

  جمعية رحيق االندلس
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  االلممؤؤسسسسةة::  االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين  ززببااننةة  ووههرراانن

  

  

  االلررققمم  ننووعع  االلننششااطط  تتااررييخخ  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط  ممككاانن  االلننششااطط  االلممششااررككنيني  االلممالالححظظااتت

الربنـــامج قـــابـــل 

 للتغيري

قســــــــم الـــتـــنشــــــــيـــط 

ية والورشـــات البيداغوج

 واالتصال

 متحف زبانة
ـــالـمـجـمـوعـــات  الـتـعـريـف ب

 المتحفية
 طيلة شهر رمضان

معرض التحف اإلســـالمية من 

 خالل المجموعات المتحفية
0011  

الربنـــامج قـــابـــل 

 للتغيري

ـــاريخ  مخترب قســــــم الت

 1جامعة وهران 
 تيَمنا بشهر رمضان متحف زبانة

 

 7سهرة كل يوم خميس

 2022من شهر أفريل  21//14/

  0022 محارضات

الربنـــامج قـــابـــل 

 للتغيري
 التيمن بشهر رمضان متحف زبانة جمعية ويح المثقفني

 7سهرة كل يوم خميس

 2022من شهر أفريل  21//14/
  0033 أمسيات شعرية

الربنـــامج قـــابـــل 

 للتغيري

 السيد بوعنيقة رابح

 
 متحف زبانة

توعية اجلمهور بالوســــــائل   

ـــة الـمـتـوفـرة �  الـتـعـلـيـمـي

 المدارس اجلزائرية.

عث - لدى  ب عامل االبتكار 

 الطلبة و التالميذ.

 2022أفريل  16
معرض مجســـــمات الوســـــائل 

 التعليمية
0044  
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  للووالالييةة  االلببييضض  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3322

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

0011  

معرض خاص بلوحات المســــــابقة المنظمة 

الصــالون الوطين اخلامس للصــورة  بمناســبة

الفوتوغرافية اخلاصـــة بأحســـن صـــورة القور 

 بريزينة

 طيلة شهر رمضان

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       وتشــــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
الفنانني المشـــاركني � الصـــالون الوطين 

 اخلامس للصورة الفوتوغرافية.

 

 طيلة شهر رمضان الكريم للصغار مسابقة � تجويد القرآن  0022

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       وتشــــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 والمدارس القرآنية دار الثقافة

 

 أمسية شعرية  0033

ـــــــــــــــت  الســــــــــــــــــــب

07/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       وتشــــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
عية المرحول للصـــف والشـــعر شـــعراء جم

 والقول

 

 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط  0044

07/04/202الســـبت

2 

 سا 14.00

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       وتشــــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية دار الثقافة

 

 حفل فين متنوع   0055

االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني 

09/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

ية       و تشـــــجيع بالوال

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
 فرقة أوالد الهضاب للجمعية الفلكلورية

 أوالد الهضاب

 



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 

 
 

 
219 

 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط   0066

الــــــــــــثــــــــــــالثــــــــــــاء 

10/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       وتشــــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية   دار الثقافة

 

 عرض للحرضة مديح   0077

 11األربــــــــــــــعــــــــــــــاء

/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       وتشــــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرقة شباب البارود دار الثقافة

 

 حفل مدييح   0088

12/04/202اخلميس

2 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 الثقافيني.المبدعني 

 دار الثقافة
 جمعية الشيخ 

 موالي الطيب

 

 حفل فين محيل  0099
 13/04/2022اجلمعة

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

ـــــة  ـــــدي ـــــل ـــــب ب

 بريزينة
 الديوان المليح للسياحة  ببلدية بريزينة

 

 عرض مرسيح من خارج الوالية  1100
 14/04/2022السبت

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرقة من خارج الوالية دار الثقافة

 

 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط   1111

ـــــــــــــــت  الســــــــــــــــــــب

14/04/2022 

 سا 14.00

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية   ةدار الثقاف
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 عرض مرسيح للكبار "مونودراما".  1122
 15/04/2022االحد 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

مـــــديـــــريـــــة 

الـــثـــقـــافـــة و 

 الفنون

 فرقة بودرقة للمرسح

 

 حفل فين متنوع.   1133

االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني 

16/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

فعــل الثقــايف تحريــك ال

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرقة الوفاء دار الثقافة

 

 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط   1144

الــــــــــــثــــــــــــالثــــــــــــاء 

17/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية   دار الثقافة

 

 حفل فلكلوري   1155

18/04/202األربعــاء

2 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرقة اجليل الصاعد دار الثقافة

 

 ندوة دينية حول غزوة بدر   1166

اخلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــس 

19/04/2022  

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 ني.المبدعني الثقافي

 مجموعة من أساتذة دار الثقافة

 

 مونولوج"« عرض مرسيح للكبار   1177

اجلــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــة 

20/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرقة من خارج الوالية دار الثقافة
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 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط   1188

ـــــــــــــــت  الســــــــــــــــــــب

21/04/2022 

 اس 14.00

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية   دار الثقافة

 

 أمسية شعرية تنشيط شعراء   1199

ـــــــــــــــت  الســــــــــــــــــــب

21/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
 اجلمعية الوالئية 

 اإلبداعللثقافة و

 

 ندوة دينية حول فتح مكة    2200
 2022 /04/ 22األحد 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 أساتذة مختصني  دار الثقافة

 

 حفل فين مدييح   2211

االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني 

23/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

و تشـــــجيع  بالوالية      

 المبدعني الثقافيني.

 جمعية نسائم اخلري دار الثقافة

 

 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط   2222

الــــــــــــثــــــــــــالثــــــــــــاء 

24/04/2022 

 سا 14.00

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية   دار الثقافة

 

 فعاليات أيام األناشيد الدينية   2233

األربـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاء 

25/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
 فرق أناشيد دينية 

 من خارج الوالية
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2244  
فعاليات أيام األناشــــــيد الدينية بمشــــــاركة 

 فرق أناشيد دينية 

اخلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــس 

26/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

والية       و تشـــــجيع بال

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
 فرق أناشيد دينية 

 ن خارج الوالية

 

 فعاليات أيام األناشيد الدينية بمشاركة   2255
 27/04/2022اجلمعة 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
  فرق أناشيد دينية

 من خارج الوالية

 

 عرض ترفيهي لألطفال من تنشيط   2266

ـــــــــــــــت  الســــــــــــــــــــب

28/04/2022 

 سا 14.0026

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرق محلية   دار الثقافة

 

 أمسية شعرية من تنظيم   2277

ـــــــــــــــت  الســــــــــــــــــــب

28/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

ة       و تشـــــجيع بالوالي

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
 جمعية بيت القصيد

 للشعر الملحون 

 

 حفل فين متنوع  2288
 29/04/2022األحد 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

ـــــة  ـــــدي ـــــل ـــــب ب

 األبيض

ســـــــــــيــــــدي 

 الشيخ

 الديوان المحيل للسياحة

 الشيخ لألبيض سيدي

 

 حفل مدييح   2299

االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني 

30/04/2022 

 بعد صالت الرتاويح

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 فرقة شباب البارود دار الثقافة
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3300  
حفـــل فين � الســــــمـــاع الصــــــويف تكريم 

 الفائزين � مسابقة تجويد القرأن الكريم 

االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني 

30/04/2022 

 الرتاويح بعد صالت

تحريــك الفعــل الثقــايف 

بالوالية       و تشـــــجيع 

 المبدعني الثقافيني.

 دار الثقافة
جمعيـــة الشــــــيخ موالي الطيـــب الطلبـــة 

 الفائزين 

 

 هذا مرشوع الربنامج الثقايف والفين  قابل للتعديل والتغيري. مالحظة :

  للووالالييةة  إإللزيزييي  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3333

ــ  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــ ــــــتت  تت ــــيي ــــووقق ــــخخ  ووتت اارريي

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

نلعب -جولة فنية للعرض المرســـــيح     0011

لتعاونية مهرجون بال -وال نخاف كورونا

 حدود

 بمعية الكتبة المتنقلة

 09اىل  04مـــــن 

 افريل

 

الــرتفــيـــه عــن األطــفـــال 

 بمناسبة عطلة الربيع

 4/5/6:ايـــــلـــــزيي

 فيفري

 ان

 يفيفر 07امناس

 08الــــــــدبــــــــداب

 فيفري

ـــديـــة برج اعمر  بل

فـــرف09ادريـــس

 ري

 

 تعاونية مهرجون بال حدود

 بومرداس

العرض متمثـــل 

: � 

 ألعاب خفة

الميشــــ باألرجل 

ــــــة  ــــــل ــــــطــــــوي ال

وعـــــــــــرائـــــــــــس 

 القراقوز

0022  

 

 معرض الكتاب الديين

 

 طيلة شهر رمضان

 توقيت العمل

 

 

 إحياء لشهر رمضان

 

 قاعة العرض

 

 

// 

النشــاطات  تنقل

عىل صــــــفحـــات 

الــــــتــــــواصـــــــــــل 
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الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة  

 الرئيسية

 

االجتمــاعي لكــل 

 من:

ية الثقافة - مدير

 لوالية ايلزيي.

دار الـــثـــقـــافـــة -

 عثماي بايل .

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة -

ــــة  ــــيســـــــــي ــــرئ ال

لــــلــــمــــطــــالــــعــــة 

 العمومية.

إطالق المســـــــابقــة الثقــافيــة مــا بني  0033

(مرســــــحــيـــات،  04الــعـــائــالت طــبــعـــة

 أناشيد،خواطر).

04/04/2022 

 د30سا و  22

 قاعة المحارضات //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 جمعية نرضة النعيم

 جمعية أسود اخلشبة

// 

 مسابقة براعم القرآن: التصفيات  0033

مســــــــابقـــة حفظ أحـــاديـــث األربعني 

 النووية: التصفيات

05/04/2022 

 سا 09

 قاعة التشيط //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 معلمو القرآن: بوكييس

 بن نونة، بشريي

// 

 05/04/2022 مسابقة مابني العائالت  0044

21:00-00:00 

 قاعة السينما //

 دار الثقافة

 // العائالت عىل مستوى بلدية ايلزيي

0055  

  

 افريل 07/08 

 افريل 14/15

بـــــــلـــــــديـــــــة ان  //

 07/08امناس

 

 جمعيات ثقافية

// 
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انطالق القافلة الثقافية الرمضــانية عرب 

 تراب الوالية

 افريل 21/22

 افريل 28/29

 بعد صالة الرتاويح

بـــــــــــلـــــــــــديـــــــــــة 

 14/15الدبداب

ـــديـــة برج ا عمر بل

 21/22ادريس

بـــــــــــلـــــــــــديـــــــــــة 

 28/29ايلزيي

 فرق انشادية

مواصــــــلة المســــــابقة الثقافية ما بني   0066

(أســــــئلــة و أجوبــة،  04العــائالت طبعــة

 مرسحيات، أناشيد، خواطر).

07/04/2022 

 د30سا و  22

 

قاعة المحارضات  //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 

 جمعية نرضة النعيم

 جمعية أسود اخلشبة

// 

 07/04/2022 مسابقة بني العائالت  0077

21:00-00:00 

 // العائالت عىل مستوى بلدية ايلزيي قاعة السبنما //

 08/04/2022 سهرة فنية (موسيقى +فلكلور)  0088

21:00-00:00 

 // تيندي فزييو+ جمعية ايهرياغ  //

 09/04/2022 سهرة إنشادية  0099

 د30سا و  22

قاعة المحارضات  //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 سيةالرئي

 

 // جمعية الوفاء للثقافة

 11/04/2022 مسابقة براعم القرآن: التصفيات  1100

 سا9

 معلمو القرآن: بوكييس قاعة التشيط //

 بن نونة، بشريي

// 
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مســــــــابقـــة حفظ أحـــاديـــث األربعني 

 النووية: التصفيات

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 12/04/2022 مسابقة مابني العائالت  1111

21:00-00:00 

 ما قاعة السين //

 دار الثقافة

 // العائالت عىل مستوى بلدية ايلزيي

مواصــــــلة المســــــابقة الثقافية ما بني   1122

(مرســــــحــيـــات،  04الــعـــائــالت طــبــعـــة

 أناشيد،خواطر).

12/04/2022 

 د30ساو22

قاعة المحارضات  //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 

 جمعية نرضة النعيم

 جمعية أسود اخلشبة

// 

 14/04/2022 سهرة إنشادية  1133

 د30و  سا 22

قاعة المحارضات  //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 // جمعية الوفاء للثقافة

 14/04/2022 وصالت انشادية  1144

21:00-00:00 

 قاعة السينما  //

 دار الثقافة

 // جمعية نرضة النعيم

1155   

جولــة فنيــة للفرقــة المرســــــحيــة رؤى 

 بمرسحية عودة المهر

 بمعية الكتبة المتنقلة

 

 افريل 19إىل  14من

 

 

 رتفيه عن االطفالال

ان 

 فيفري14امناس

 فيفري15الدبداب

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 

يس �17اعمرادر

 فري

 ا

 

 الفرقة المرسحية رؤى

 

ــعــرض مــوجـــه  ال

ـــألطـــفـــال مـــن  ل

 سنة 16ال 05
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 ايــــــــــــــلــــــــــــــزيي

 فيفري18/19/20

 15/04/2022 سهرة فنية(موسيقى+ فلكلور)  1166

21:00-00:00 

خيمة بســاحة دار  //

 الثقافة  

افراح  بشري كونة+قدور غيالين+جمعية

 الطاسييل

// 

إحيـــاء ذكرى يوم العلم :مســــــــابقـــات   1177

 ثقافية

مســــــابقة حول أحســــــن بحث تارييخ 

 حول العالمة عبد احلميد ابن باديس 

 احتفاالت وأناشيد وموائد مستديرة 

16/04/2022 

 سا 09

 

 

 

 قاعة التشيط //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 

 جمعية الوفاء للثقافة

// 

ة إحياء ذكرى مسابقات ثقافية بمناسب  1188

 غزوة بدر

17/04/2022 

 سا 09

 قاعة التشيط //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 // مديرية الشؤون الدينية

 معارض، خرجات ميدانية   1199

ــة + ألعــاب  ــدي ورشـــــــات للحرف التقلي

 تقليدية خاصة بالمنطقة

 أسبوع ترايث � كل بلدية 

 

 من

اىل 18/04/2022

 18/05/2022غاية 

 

ــمــوروث  ـــال ــعــريــف ب ــت ال

يف والمحـــافضــــــــة الثقـــا

عليه � إطار  إحياء شهر 

افريل اىل  18الرتاث من 

 ماي 18

دار الثقــافــة البهو 

 والساحة

 

 

 

 بلديات الوالية

 

حرفيون ، جمعيــات ذات طــابع ترايث، 

 غرفة الصناعة التقليدية

 

إطار  إحياء شــهر 

 18الـــرتاث مـــن 

 18افــــريــــل اىل 

 ماي
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مواصــــــلة المســــــابقة الثقافية ما بني   2200

(أســــــئلــة و أجوبــة،  04ت طبعــةالعــائال

 مرسحيات، أناشيد، خواطر).

18/04/2022 

 د30سا و  22

قاعة المحارضات  //

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية

 جمعية نرضة النعيم

 جمعية أسود اخلشبة

 

خيمة األنس الرمضــاين (احتفالية غزوة   2211

 بدر) محارصة +انشاد

18/04/2022 

21:00-00:00 

خيمة بســاحة دار  //

 الثقافة

 يخ مبارك السنويسالش

 + جمعية البهاء

 

 19/04/2022 مسابقة مابني العائالت  2222

21:00-00:00 

 قاعة السينما  //

 دار الثقافة

 الشيخ مبارك السنويس

 + جمعية البهاء

 

 20/04/2022 ندوة حول إحياء ذكرى فتح مكة  2233

 سا 09

//  

 

 قاعة التشيط

الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة 

 الرئيسية 

  مديرية الشؤون الدينية

 نهايئ مسابقة براعم القرآن: التصفيات  2244

نهايئ مســــابقة حفظ أحاديث األربعني 

 النووية: التصفيات

20/04/2022 

 سا 09

 معلمو القرآن: بوكييس  //

 بن نونة، بشريي
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229 

خـــيـــمـــة االنـــس الـــرمضــــــــاين   2255

 (احتفالية فتح مكة)

20/04/2022 

21:00-00:00 

  ن نونةالشيخ بدر الدين ب خيمة بساحة دار الثقافة //

ما   2266 نهايئ المســــــابقة الثقافية 

(أســـئلة  04بني العائالت طبعة

و أجوبة، مرســــحيات، أناشــــيد، 

 خواطر).

21/04/2022 

 د30سا و  22

//  

قــاعــة المحــارضات المكتبــة 

 الرئيسية

 

 جمعية نرضة النعيم

 جمعية أسود اخلشبة

 

جـــولـــة فـــنـــيـــة لـــمـــونـــودرام   2277

 "يامحاينك"

 فيفري21-22-23

 لرتاويحبعد صالة ا

 فيفري 21بلديات ايلزيي  //

 فيفري 22عني امناس، 

 فيفري23الدبداب 

ـــداع  جــمــعــيـــة هـــدى لــالب

 الشباين

 عرض مرسيح للكبار

 21/04/2022 موسيقى+ فلكلور  2288

21:00-00:00 

 ساحة دار الثقافة //

 

قــدور مالخ+فرقــة اايرتان 

 نازجر

 

 22/04/2022 موسيقى + فلكلور  

21:00-00:00 

 ار الثقافةساحة د //

 

عبد العايل محمد + اريالله 

صــــــــاحل+بكـــاش علواين+ 

 فرقة آيتما
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عالمي للكتاب  وحقوق   2299 اليوم ال

 المؤلف:

 معرض للمخطوطات-

 تكريم كتاب *االستاذ بودة* - 

 حفل اختتامي  -

23/04/2022 

 د30سا و 22

 بهو المكتبة //

قــاعــة المحــارضات المكتبــة 

 الرئيسية

 

 

 اجلمعيات المشاركة-

 كتاب و شعراء ومثقفني- 

 

 26/04/2022 مابني العائالت مسابقة  3300

21:00-00:00 

 قاعة السينما  //

 دار الثقافة

العـــائالت عىل مســــــتوى 

 بلدية ايلزيي
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  للووالالييةة  ببررجج  ببووععررييررييجج  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3344

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  ششااططااللنن

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

  2022أفريل  08  مونولوغ  0011

 مساءً  22:00

خلق أجواء من المتعـــة 

والـــفـــرجـــة لـــلـــرتفـــيـــه 

  والتثقيف للعائالت

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

   الفنان مراد صاويل سطيف

  2022أفريل  09  مونولوغ  0022

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    تعاونية ناس الفن
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  2022أفريل  10  رسيح عرض م  0033

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

 جمعية نوميديا الثقافية

  برج بوعريريج

  

  2022أفريل  11  حفل فين شعيب   0044

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

برج  ثقـــافيـــة  ل جمعيـــة ميميســــــيس ا

  بوعريريج

  

  2022أفريل  12  عرض مرسيح   0055

  مساءً  22:00

 دار الثقـــافـــة

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعية البسمة الثقافية   برج بوعريريج

  2022أفريل  13  عرض مرسيح  0066

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

جمعيــة رواد المســــــتقبــل الثقــافيــة برج 

  بوعريريج

  

  2022أفريل  17  بالطو فلكلوري محيل  0077

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعيات محلية 

  2022أفريل  18  ض مرسيح عر   0088

  مساءً  22:00

خلق أجواء من المتعـــة 

والـــفـــرجـــة لـــلـــرتفـــيـــه 

  والتثقيف للعائالت

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

باب ســــــيدي  جمعية األمل لرتقية الشــــــ

  امبارك
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  2022أفريل  19  حفل طريب منوع   0099

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    تعاونية أوتار برج بوعريريج

  2022أفريل  20  مونولوغ  1100

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    تعاونية ناس الفن        برج بوعريريج

  2022أفريل  21  محارضة دينية   1111

  مساءً  22:00

احلث عىل عظة الشــــــهر 

  الفضيل

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

جمعية العلماء المســــــلمني شــــــعبة برج 

  بوعريريج

  

  2022أفريل  22  حفل فين ملزتم   1122

  مساءً  22:00

 

 

 

ـــه  ــي ــرتف ــل ــق أجــواء ل خــل

  والتثقيف

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعية شموع الثقافية     برج بوعريريج

  2022أفريل  23  حفل فين شعيب   1133

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعيات محلية

  2022أفريل  24  حفل إنشادي   1144

  مساءً  22:00

 دار الثقـــافـــة

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعية الورود       العنارص
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  2022أفريل  25  حفل إنشادي   1155

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعية الوفاء             احلمادية

  2022أفريل  26  حفل إنشادي   1166

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    جمعية الرنجس       احلمادية 

  2022أفريل  28  مونولوغ  1177

  مساءً  22:00

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

  بوضياف

    الفنان النواري راجعي

  2022أفريل  29  محارضة دينية   1188

  مساءً  22:00

احلث عىل عظة الشــــــهر 

  الفضيل

دار الثقـــافـــة 

مـــــــحـــــــمـــــــد 

 بوضياف

  

جمعية العلماء المســــــلمني شــــــعبة برج 

  بوعريريج

  

* معرض الكتاب الديين من رصــيد   1199

  المكتبة .

 

 أفريل 04 من

 2022أفريل  10إىل 

 

  

ـــم الصــــــــرب  ـــي ـــرس ق غ

لدى  عاون والتطوع  والت

  الفرد والمجتمع

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

  لوالية

 

عة العمومية  طال ية للم بة الرئيســــــ المكت

 لوالية 

 برج بوعريريج

+ 

 مجموعة من األساتذة

  +جمعيات

  

* مــعــرض ألدوات الــتــقــلــيـــديـــة   2200

طالب الزوايا المستعملة � تلقني 

.  

* جدول العبادات � شــهر رمضــان   2211

.  
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* عــرض أفــالم ديــنــيـــة � قـــاعـــة   2222

  المحارضات.

* محــارضات دينيــة حول شــــــعرية   2233

  الصيام

* قراءات شـــــعرية دينية + أمايس   2244

  رمضانية .

* زيارة ميدانية لزاوية بلعيســــاوي   2255

ـــدائــرة رأس الــوادي مــع تــكــر  يــم ب

  شيخ  وطلبة الزاوية .

* مســـــــابقــة حول أحســــــن عرض   2266

لقصـــة من قصـــص القرآن الكريم 

  مع توزيع جوائز عىل الفائزين .

      

  * عرض أناشيد دينية  2277
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  للووالالييةة  ببووممررددااسس  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3355

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــااررييــــخخ  ووتتــــووققــــيي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  للممششااررككنينياا

أفــريـــل  04االثنني  وصالت � الغناء الشعيب  01

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

 

خلق جو من النشــــــاط   -

الـــفـــين و الـــثـــقـــايف و 

الرتفيهي خالل ســـهرات 

 الشهر الكريم 

 ترقية األغنية الشعبية   -

الرتفيــه عن العــائالت  -

 البومرداسية

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

 بمحمد العمراوي الـمطر -

 الـمطرب بوعالم بشايس-

 

الدور الربع النهايئ لـــــــــــمســـــابقة " أنوار  02

 الطبعة الثامنة -القرآن "

أفــريـــل  04االثنني 

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

تشــــــجيع األطفـــال و   -

الشــــــبــاب من الــذكور و 

يل القرآن  ناث � ترت اإل

الكريم و حفظ احلــديــث 

  النبوي الرشيف .

فـــة دار الثقـــا

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

 معارض متنوعة  -

 أطفال وشباب من مختلف الفئات. -

يم دار  ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "

أفــريـــل   05الثالثاء  حفل فين شعيب  03

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــاء الــرتاث الــرتاث  - إحــي

ـــــــــــمنطقـــة  الشــــــعيب لـ

  بومرداس .

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

 وي الـمطرب محمد الرا-

 الـمطرب دحمان دريش-

يم دار  ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "
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أفــريـــل  06األربعاء  حفل إنشاد و مديح  04

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

تــــرقــــيــــة الــــمــــديــــح   -

 واإلنشاد

ـــرق   - ـــف ـــع ال تشــــــــجـــي

واجلمعيات عىل التنافس 

  وتوزيع انتاجاتهم 

ـــــــــــــــمــركــز  ال

ـــــقـــــايف ـــــث -ال

 دلـس 

  فرقة الراية: عاطف هاشم -

05 

 

عرض مونودرام تحت عنوان      " كياس 

 و الباس " 

 07اخلــــــمــــــيــــــس 

 2022أفــريـــل 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــاج    - ــت ــع اإلن تشـــــــجــي

 الـمرسيح 

خلق جو من التنـافس   -

 بني الفرق المشاركة.

تــــــبــــــادل اخلــــــربات   -

والتجــارب بني الفنــانني 

 والفرق

خلق جو من النشــــــاط   -

ـــــقـــــايف  ـــــث ـــــفـــــين وال ال

سهرات  والرتفيهي خالل

  الشهرالكريم.

ـــــــــــــــمــركــز  ال

ـــــقـــــايف ـــــث  -ال

 بـــودواو

تعاونية الصخرة السوداء " الفنان فوزي   -

 بايت "

 

  06األربــــــــعــــــــاء  عـرض مــونولــوج  06

 2022أفــريـــل 

 بعد صالة الرتاويح

خلق جو من الرتفيـــه   -

  لدى اجلمهور   

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

ي الفنان " جمــال زيــرق "- ظ ن ت م دار من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "
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 07اخلــــــمــــــيــــــس  حفل � اإلنشاد و الـمديح  07

 2022أفــريـــل 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــب الــرويح  - إبــراز اجلـــان

  للشهر الكريم    

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

يم دار  فرقــة الرايــــة - ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "

ـل  08اجلمعة  بائيلوصالت � الغناء الشعيب الق 08 ـ ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم 

 ترقية األغنية الشعبية   -

الرتفيـــه عن العـــائالت -

  البومرداسية

 –دار الشباب 

 النارصيــة

 الـمطرب حسني بشار-

 

 

أفــريـــل  09السبت  حفل إنشاد و مديح 09

2022 

 ة الرتاويحبعد صال

 

ـــة الــــــــــــــمـــديـح   - تـرقـي

 واإلنشاد

ـــرق   - ـــف ـــع ال تشــــــــجـــي

واجلمعيات عىل التنافس 

  وتوزيع انتاجاتهم

 –دار الشباب 

 أوالد موىس 

  فرقة الوصال" شلفي عبد الله " -

أفــريـــل   09السبت  حفل فين شعيب  10

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــاء الــرتاث الــرتاث  - إحــي

ـــــــــــمنطقـــة  الشــــــعيب لـ

  بومرداس.

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

يم دار  سوف يحدد الحقا- ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "
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أفــــــريـــــــــل   10األحد  عرض مـونـولــوج  11

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

خلق جو من الرتفيـــه   -

  لدى اجلمهور

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

يم دار  سوف يحدد الحقا- ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "

ـل  11االثنني  وصالت � الغناء الشعيب القبائيل 12 ـ ـ أفــــري

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم

ترقية األغنية الشعبية   -

 القبائلية

الرتفيـــه عن العـــائالت -

  البومرداسية

  الـمطرب " إيـمسعودان السعيد  "  - بلدية أعفري 

ـــــــمســابقة " أنوار الدور ا 13 لنصــف النهايئ لـ

 الطبعة الثامنة -القرآن "

ـل  11االثنني  ـ ـ أفــــري

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

تشــــــجيع األطفـــال و   -

الشــــــبــاب من الــذكور و 

يل القرآن  ناث � ترت اإل

الكريم و حفظ احلــديــث 

  النبوي الرشيف .

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

 معارض متنوعة  -

 مختلف الفئات .أطفال و شباب من  -

يم دار  ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "

أفــريـــل   12الثالثاء  حفل � الطابع األندليس  

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

موروث  - ل ـــا يف ب تعر ل ا

الــمــوســـــــيــقــي لــواليـــة 

  بومرداس   

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

يم دار  فرقة الـمراديـــة - ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "
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ـا  14 ـ ـ عرض مرسيح للكبار تـحت عنوان " أن

 و زهري "

ــل  13األربعاء  ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــاج    - ــت ــع اإلن تشـــــــجــي

 الـمرسيح 

خلق جو من التنـافس   -

 بني الفرق المشاركة.

تــــــبــــــادل اخلــــــربات   -

والتجــارب بني الفنــانني 

 والفرق

خلق جو من النشــــــاط   -

ـــــقـــــايف  ـــــث ـــــفـــــين وال ال

سهرات والرتفيهي خالل 

  الشهر الكريم.

ـــــــــــــــمــركــز  ال

برج -الثقـــايف 

 منايل 

لــــــــــمدينة  –جمعية  الــــــــــمنارة الثقافية - 

 قورصو

 

أفــريـــل  14اخلميس  وصالت � الطابع األندليس  15

2022 

 بعد صالة الرتاويح

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم

 ترقية األغنية الشعبية  -

ت الرتفيـــه عن العـــائال-

  البومرداسية

دار الثقــافــة " 

رشـــــــــــــيــــــــد 

 ميموين

  فرقة الـمرادية للغناء األندليس  -

أفــــــريــــــل  15اجلمعة  حفل إنشاد و مديح 16

2022 

 بعد صالة الرتاويح

ـــة الــــــــــــــمـــديـح   - تـرقـي

 واإلنشاد

ـــــــــــــــمــركــز  ال

ـــــقـــــايف ـــــث -ال

 بـــودواو

  دقيش عبد الرحمن  -وراقفرقة الب -
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ـــرق   -  ـــف ـــع ال تشــــــــجـــي

واجلمعيات عىل التنافس 

  وتوزيع انتاجاتهم

ـل  16السبت  عرض مرسيح للكبار 17 ـ ـ ـري ـ أف

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــاج    - ــت ــع اإلن تشـــــــجــي

 الـمرسيح 

خلق جو من التنـافس   -

 بني الفرق المشاركة.

تــــــبــــــادل اخلــــــربات   -

والتجــارب بني الفنــانني 

 والفرق

خلق جو من النشــــــاط   -

ـــــقـــــايف  ـــــث ـــــفـــــين وال ال

والرتفيهي خالل سهرات 

  الشهر الكريم.

 –دار الشباب 

 أوالد موىس

جمعية  " الشـــعلة للمرســـح و الســـينما " - 

 لـمدينة برج منايل 

 

ـــــل   17األحد  حفل � الطابع األندليس  18 ـــ ــريـ ـــ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

موروث  - ل ـــا يف ب تعر ل ا

الــمــوســـــــيــقــي لــواليـــة 

  بومرداس   

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

يم دار   فرقة الوداديـــــة- ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "

 -الدور النهايئ لـــــــمسابقة " أنوار القرآن " 19

 الطبعة الثامنة

ـل  18االثنني  ـ ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

تشــــــجيع األطفـــال و   -

الشــــــبــاب من الــذكور و 

يل القرآن  ناث � ترت اإل

دار الثقـــافـــة 

يـــــــد "رشــــــــــــ

 ميموين

 معارض متنوعة  -

 أطفال و شباب من مختلف الفئات . -

يم دار  ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "
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الكريم و حفظ احلــديــث  

  النبوي الرشيف .

ــل  19الثالثاء  وصالت � الغناء الشعيب 20 ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

 

 

 

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم

 ترقية األغنية الشعبية  -

ن العـــائالت الرتفيـــه ع-

  البومرداسية

 الفنان: "مولودي خالد " - بلدية أعفري

 الفنان " مرزاق بوعراب "-

 

أفــريـــل  21اخلميس  حفل إنشاد و مديح 21

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــة الــــــــــــــمـــديـح   - تـرقـي

 واإلنشاد

ـــرق   - ـــف ـــع ال تشــــــــجـــي

واجلمعيات عىل التنافس 

  وتوزيع انتاجاتهم

 –دار الشباب 

ـــــس  ـــــي خـــــم

 اخلشنة

  خالد بوديسة   -فرقة األصالة  -

ـل   22اجلمعة  عرض مـونـولــوج  23 ـ ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

خلق جو من الرتفيـــه   -

  لدى اجلمهور

دار الثقـــافـــة 

"رشــــــــــــيـــــــد 

 ميموين

يم دار  سوف يـحدد الحقا- ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "

ـ 23السبت  وصالت � الغناء الشعيب القبائيل 24 ـل أفـ ـ ريـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم

دار الثقــافــة " 

رشـــــــــــــيــــــــد 

 ميموين

  الفنان القبائيل  : فريد حرضي -
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 ترقية األغنية الشعبية  - 

الرتفيـــه عن العـــائالت -

  البومرداسية

 

ـل  23السبت  وصالت � الغناء الشعيب القبائيل 25 ـ ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم 

ترقية األغنية الشعبية   -

 القبائلية

الرتفيـــه عن العـــائالت -

  البومرداسية

الــــــمــــــركــــــز 

برج  –الثقايف 

 منايل

 الفنان " قداش عبد العزيز -

 الفنان: " أسامة ماليك  -

 

ــل  25االثنني  حفل فين � طابع القناوي 26 ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم

 ترقية األغنية القناوية  -

الرتفيـــه عن العـــائالت -

  البومرداسية

دار الثقــافــة " 

رشـــــــــــــيــــــــد 

 ميموين

  يرس –فرقة روتس-

ــل  25االثنني  عرض مرسيح للكبار 27 ـريـ أفـ

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

ـــاج ت   - ــت ــع اإلن شـــــــجــي

 الـمرسيح 

خلق جو من التنـافس   -

 بني الفرق الـمشاركة.

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ـــة  ـــدي ـــل ـــب  –ال

 اوالد هداج

  جمعية  " الـمرسح البودواوي "- 
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244 

تــــــبــــــادل اخلــــــربات   -

والتجــارب بني الفنــانني 

 والفرق

خلق جو من النشــــــاط   -

الـــفـــين والـــثـــقـــايف  و 

الرتفيهي خالل ســـهرات 

  الشهر الكريم.

أفــريـــل  26الثالثاء  ناء الشعيبوصالت � الغ 28

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

خلق جو من النشــــــاط   -

لفـين خالل ســــــهـرات  ا

 الشهر الكريم 

 ترقية األغنية الشعبية   -

الرتفيــه عن العــائالت  -

  البومرداسية

مـــــــــــركـــــــــــز 

الــتســــــــلــيـــة 

الـــعـــلـــمـــيـــة 

 لبلدية دلس 

 الفنان " نبيل طوبال " -

 الفنان: " عيل طوبال  " -

 

أفــريـــل  26الثالثاء  ل اختتام مسابقة " أنوار القرآن "حف 29

2022 

 بعد صالة الرتاويح

 

تشــــــجيع األطفـــال و   -

الشــــــبــاب من الــذكور و 

يل القرآن  ناث � ترت اإل

الكريم و حفظ احلــديــث 

  النبوي الرشيف .

دار الثقــافــة " 

رشـــــــــــــيــــــــد 

 ميموين

 معارض متنوعة  - 

أطفــال و شــــــبــاب من مختلف الفئــات  -

 ائالتهم رفقة ع

يم دار  ظ ن ت من 

الثقافة " رشـــــيد 

 ميموين "
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 28اخلــــــمــــــيــــــس  االحتفال بليلة القدر الـمباركة 30

 2022أفــريـــل 

 بعد صالة الرتاويح

 

التذكري بفضـــائل هذه  -

 الليلة الـمباركة 

بـــث وتعزيز الثقـــافـــة  -

فال و  لدى األط ية  لدين ا

 الشباب 

ين �   - لفـــائز يم ا تكر

ــــــــمســـابقات  مختلف الـ

 نية والفكرية الدي

يم حفظـــة القرآن -  تكر

  الكريم

دار الثقــافــة " 

رشـــــــــــــيــــــــد 

 ميموين 

 حفل إنشاد و مديح

فائزين � مســــــابقة  توزيع اجلوائز عىل ال

 أنوار القرآن

 

ــااتت ــ ــ ــ ــ ـمزمع تنظيمها خالل الشهر الفضيل سوف يتم برمجة: العديد من  ::ممالالححظظ ـمسابقات اإضافة إىل كل هذه النشاطات الثقافية ال خاصة لفائدة األطفال و   لدينية و الفكريةال

ن بجوائز رمزية تحفزيية � مختلف التالميذ المنخرطني � مختلف فضـــاءات مكتبات المطالعة العمومية و فضـــاء الطفل التابع لدار الثقافة " رشـــيد ميموين " مع تكريم الفائزي

سابقات، إىل جانب  سينمائيةالـــــــم سيات أدبية و لها عالقة  عرض أفالم وثائقية و  سالمي و أهم محطاته التاريخية    و كذا أم شهر رمضان تتحدث عن التاريخ اإل صية  مع خصو

 شعرية.

 ، فهي مرتبطة بمدى تقدم أشغال إعادة ترميم و تهيئة دار الثقافة.«بالنسبة للنشاطات الـمزمع تنظيمها عىل مستوى دار الثقافة " رشيد ميموين 
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  ووممررددااسس  للووالالييةة  بب  للثثققااففةة  دداارر  اا

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــااررييــــخخ  ووتتــــووققــــيي ــــ تت

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

 الدور الربع نهايئ لمسابقة 01

 انوار القرآن

 (برنامج ممزي) معرض 2022افريل 04

مســــــــــابــــقــــة* أنــــوار  

نة*  ثام عة ال القران*الطب

تهدف إىل تشـــــجيع كل 

الــــهــــواة مــــن الــــذكــــور 

القران  واإلناث � ترتيل

الكريم وحفظ احلـــديـــث 

 النبوي الرشيف

بهو دار الثقافة 

 رشيد ميموين

 الناجحني � المسابقة التمهيدية

 

  

احيـــاء الرتاث الشــــــعيب  2022افريل05 حفل فين شعيب 02

 لمنطقة بومرداس

بهو دار وقــاعــة 

 العروض  

 محمد الراوي 

 دحمان دريش

  

فيه لدى خلق جو من الرت  2022افريل06 عرض مونولوج 03

 اجلمهور 

 دار الثقافة  

قــــــــــــــاعــــــــــــــة 

 محارضات

   احمد زيرق

 2022افريل 07 حفل � االنشاد الديين 04

 

ابـــراز اجلـــانـــب الـــرويح 

 للشهر الكريم

   فرقة الراية قاعة العروض

    بهو دار الثقافة احياء ربريتوار الشعيب  2022افريل09 حفل فين شعيب 05
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06 

 

ق جو من الرتفيه لدى خل 2022افريل  10 عرض مونولوج

 اجلمهور

ـــة  ـــاع ـــو وق ـــه ب

الـــعـــروض دار 

 الثقافة

   جاري االتصال 

 الدور النصف نهايئ لمسابقة 07

 انوار القرآن

 (برنامج ممزي) معرض 2022افريل  11

مســــــــــابــــقــــة* أنــــوار  

نة*  ثام عة ال القران*الطب

تهدف إىل تشـــــجيع كل 

الــــهــــواة مــــن الــــذكــــور 

واإلناث � ترتيل القران 

احلـــديـــث  الكريم وحفظ

 النبوي الرشيف

بهو دار الثقافة 

 رشيد ميموين

 الناجحني � الدور الربع النهايئ

 

  

 2022افريل 12 حفل � طابع االندليس 08

   

ـــالــمــورث  - الــتــعــريــف ب

الــمــوســـــــيــقــي لــواليـــة 

 بومرداس

  

ـــة  ـــاع ـــو وق ـــه ب

 العروض 

  

   فرقة المرادية

خلق جو من الرتفيه لدى  2022افريل 15  عرض مونولوج 09

 اجلمهور

ـــة  ـــاع ـــو وق ـــه ب

الـــعـــروض دار 

 الثقافة

   جاري االتصال 

 2022افريل 17 حفل � طابع االندليس 10

   

ـــالــمــورث  - الــتــعــريــف ب

 الموسيقي االندليس

ـــة  ـــاع ـــو وق ـــه ب

 العروض

   فرقة االودادية
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 الدور النهايئ لمسابقة

 انوار القرآن

 

 

 

 

 

 

 

 عرض مونولوج

 2022افريل  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022افريل 22

 (برنامج ممزي) معرض

مســــــــــابــــقــــة* أنــــوار  

نة*  ثام عة ال القران*الطب

تهدف إىل تشـــــجيع كل 

الــــهــــواة مــــن الــــذكــــور 

واإلناث � ترتيل القران 

الكريم وحفظ احلـــديـــث 

 النبوي الرشيف

خلق جو من الرتفيه لدى 

 اجلمهور

 

 

بهو دار الثقافة 

 رشيد ميموين

 

 

 

 

 

 

 

بهو دار الثقافة 

 رشيد ميموين

 ناجحني � الدور النصف النهايئال

 

 

 

 

 جاري االتصال

  

بهو دار الثقافة  تكريم الفائزين 2022افريل  26 حفل اختتام مسابقة انوار القرآن 13

 رشيد ميموين

   الفائزين و اولياءهم
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  االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""  ععببدد  االلررححمماانن  ببنن  ححممييددةة  ""

ــــ  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووقق ــااررييــــخخ  ووتت ــــ ــــــتت  تت يي

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

00110011

1111110011

1100  

01 

 

 

 ذكرى و عربة

 حدث � مثل هذا اليوم

 معرض

ينصــــــــب المعرض 

ـــام الشــــــهر  خالل أي

 الفضيل

ـــاح لمعرض يحتوي  جن

أحداث مدعمة بالصــــــور 

يتم فيــه تقــديم أحـداث 

التاريخ اإلسالمي تزامنا 

وأيام الشــــهر الفضــــيل 

دث � عىل شـــــــاكلــة حــ

 مثل هذا اليوم 

 

بهو المكتبة / 

ــــــق  ــــــطــــــاب ال

 األريض

  

000222

220022  

 حدث � مثل هذا اليوم

 سمعي برصي

يعرض هــذا العمــل 

الفين كـــل أســــــبوع 

يلخص أحــداث هــذا 

 األسبوع

إخراج ومضــات ســمعية 

برصــــية تثقيفية تحمل 

نفس محتوى المعرض 

ـــذكر، يتم  الســــــــالف ال

خاللهـــا تقـــديم أحـــداث 

منا التاريخ اإلسالمي تزا

وأيام الشــــهر الفضــــيل 

عىل شـــــــاكلــة حــدث � 

 مثل هذا اليوم

 

يــــبــــث هــــذا 

العمـــل الفين 

ـــــــة  � أروق

ـــة عرب  المكتب

ــوســــــــائــط  ال

الســـــــمــعـيـــة 

البرصـية، كما 

ــــــث �  ــــــب ي
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ــــحــــة  صـــــــــف

الفايســــــبوك 

الــرســـــــمــيـــة 

للمكتبة اثراء 

لـــلـــنشـــــــــاط 

 االفرتايض

 جمعية العلماء المسلمني اجلزائريني  000333

 معرض

 

ينصــــــــب المعرض 

م العلم بمناســـــبة يو

ـــــــــ :   16المصــــادف لـ

 أفريل 

ـــاريـيخ حـول  مـعـرض ت

ـــاء  ـــم ـــل ـــع ـــة ال ـــي ـــع جـــم

 المسلمني اجلزائريني

 

 بهو المكتبة 

  

ـــائقي حول جمعيـــة العلمـــاء   04 رشيط وث

 المسلمني اجلزائريني

 رصيبسمعي 

يعرض هــذا العمــل 

الفين بمناســـــبة يوم 

ــــــ:  العلم المصادف لـ

 م 2022أفريل  16

يحوي الرشــــيط مســــار 

ـــذ جمعيـــة العلمـــ اء من

الـــنشــــــــأة ودورهـــا � 

ـــيـــة  ـــوطـــن ـــة ال ـــتـــوعـــي ال

عيهـــا  نيـــة وســــــ ـــدي وال

للحفـــاظ عىل مقومـــات 

 الشخصية اجلزائرية

ــــرب  ــــث ع ــــب ي

ــوســــــــائــط  ال

 السمعية

يــــة   الــــبرصــــــ

 للمكتبة وعرب

الصـــــــفــحـــة  

الفايســبوكية 

اثراء للنشاط 

 االفرتايض
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 مسابقة قرائح الشعراء  05

 قرائح الشعراء

 ديبأ

 

ــــثــــالثــــاء و  أيــــام ال

 اخلــمــيــس مــن كـــل

 أسبوع

ـــارة عـن أمســــــيـــات  عـب

شــــــعريـــة كمســــــــاحـــة 

هم  ل نرب  عراء وم للشــــــ

ـــه  إللـــقـــاء مـــا جـــادت ب

ـــداع،  قــرائــحــهــم مــن إب

وفضــــــــاء الكتشــــــــاف 

عريـــة  مواهـــب الشــــــ ل ا

الصــــــــاعـــدة ودعـــمـــهـــا 

وتوجيههـــا واحتوائهـــا، 

حيث تعرض قصائدهم 

أمام أســاتذة مختصــني 

النـــــتـــــقـــــاء أحســــــــــن 

قصــــــيـــدتني بـــالعربيـــة 

ــة � المــدح  ــازيغي واألم

ـــــهـــــي، وأحســــــــــن  اإلل

قصــــــيـــدتني بـــالعربيـــة 

ــة � المــدح  ــازيغي واألم

 النبوي 

ـــــــة  ســــــــــــاح

الـــمـــكـــتـــبـــة 

(الـــــــــهـــــــــواء 

الطلق)/ قاعة 

 المحارضات

 

 شعراء، أساتذة وأدباء

 

 

 

يتم تســــــجيـــل 

ـــــــــار  األشــــــــــــــع

باحرتافية إلعداد 

أقـــــــــــــــــــــــــراص 

مضـــــغوطة لكل 

ـــة، مـــع  أمســــــــي

النظر � إمكانية 

التنســـيق مع دار 

ـــاعـــة  لطب نرشــــــ 

ونرشـــــ مجريات 

األمـــــــــــــــــــــايس 

ليتسىن للشعراء 

ـــاج ب يع هـــذا النت

بـــــالـــــتـــــوقـــــيـــــع 

كمتنفس إبداعي 

ومـــادي لهم من 

جهة ولألرشـــــفة 

من جهـــة أخرى 

ــيــم  يــتــم تســـــــل

اجلوائز � حفـــل 
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اختتام بمناســـبة 

 إحياء ليلة القدر

 أشبال القرآن  0066

 ديين

مســــــابقة لفئة الفتيان  طوال أيام األسبوع

 16سنة إىل  12من سن  

ســــــنــة � حفظ القرآن 

الــــكــــريــــم وتــــالوتــــه 

ية بالتنســــــيق م ع مدير

ـــديــنــيـــة و  الشـــــــؤون ال

 األوقاف

قـــــــــــاعـــــــــــة 

لمـحـــارضات  ا

 للمكتبة

 مديرية الشؤون الدينية واألوقاف

 حفظة القرآن من فئة األطفال والفتيان

 أئمة 

ـــام  حفـــل االختت

يكون بمناســـــبة 

 إحياء ليلة القدر

 أشبال السنة  

 ديين

مســــــابقة لفئة الفتيان  طوال أيام األسبوع

 16سنة إىل  12من سن 

الســرية النبوية  ســنة �

ــث النبوي  و حفظ احلــدي

الرشـــيف بالتنســـيق مع 

مديرية الشؤون الدينية 

 و األوقاف

 مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 

 حفظة القرآن من فئة األطفال والفتيان

 أئمة

ـــام  حفـــل االختت

يكون بمناســـــبة 

 إحياء ليلة القدر

  

  

  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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  للووالالييةة  االلططااررفف  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3366

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

 2022افريل  04  محارضات دينية من تقديم إمام مسجد  01

 2022افريل  11

 2022افريل  18

 2022افريل  25

  سا 10:00

إحيــاء شــــــعــائر شــــــهر 

الصــــــيام والعطاء وبذل 

  اخلري

الصــــــــفـــحـــة 

الــرســـــــمــيـــة 

ـــة  لـــلـــمـــكـــتـــب

 الرئيسية

    مسجد إمام

إطالق مجموعـــة من المســــــــابقـــات  -  02

ـــدينيـــة التثقيفيـــة موجهـــة لفئـــات  ال

وذوي االحتيــاجــات  الشــــــبــاب، األطفــال

  اخلاصة

 2022افريل  05

 2022افريل  12

 2022افريل  19

 2022افريل  26

  سا 10:00

الـــمـــكـــتـــبـــة   بث روح المنافسة

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

لــــــــــواليــــــــــة 

  الطارف

ـــاجـــات األطــفـــال ذو-طــفـــالاأل ي االحــتــي

  الشباب-اخلاصة 

  

تنظيم سهرة فنية � طابع العيساوية:   -  03

حفل فين ساهر لالفتتاح الموسم خالل 

شهر رمضان تحت شعار رمضان "أتيت 

  أهال حللت سهال ".

 2022افريل  05

  

الرتويج الســــــيــايح من 

ثقـــايف  ل فعـــل ا ل خالل ا

وذلك باحياء برامج فنية 

وثقافية � الســــــاحات 

قاعة السينما 

  الذرعان

    الفرقة الدندانية للرتاث العيساوي
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تنظيم ســهرة � المديح الديين : حفل   -  04

ـــاء  ـــديين إلحي فين � طـــابع المـــديح ال

  الموروث الديين

 2022فريل ا 11

  

وبـــعـــض  الـــعـــمـــومـــيـــة

المحــافظــة -الشــــــواطئ

ثقـــايف  ل موروث ا ل عىل ا

ـــك مـــن  ـــالمـــادي وذل ال

خالل تشــــــجيع بعض 

ـــائيـــة الىت  الطبوع الغن

ــهـــا  ــن تــحــمـــل � دواوي

يدنا مثل:  نا وتقال عادات

 -الـــطـــابـــع الشــــــــعـــيب

 العيساوة-لملوف

فنيـــة  ل ـــادل اخلربات ا تب

بــــني الــــفــــنــــانــــني و 

 --الــمــحــرتفــني والــهــواة

تنشـــيط الســـاحة الفنية 

اقليم الثقـــافيـــة داخـــل 

ــــة مــــن خــــالل  ــــوالي ال

تنشــــيط الفعال الثقايف 

تــــــوجــــــيــــــه - اجلــــــواري

  اجلمعيات والفرق

مرسح الهواء 

  الطلق القالة

    فرقة الذكارة

ـــاطق الظـــل  -  05 ـــة إىل من ـــة متنقل قـــافل

لالحتفال بعيد العلم : عروض مرســـحية  

  عـروض خفـة ، عـرض حكواتـي

 2022افريل  16

  

ــــة  ــــتــــدائــــي اب

 سعد بخوش

واد الــزيــتــون 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 الكرمة

  

    جمعية فينيكس للفنون لوالية الطارف

: -1-ثقافية فنية و تضــــــامنية   قافلة -  06

قافلة تضــامنية موجهة للمســتشــفيات 

قســــــم األطفــال إلدخــال البهجــة عليهم 

 وتخفيف معانة األلم

 عروض مرسحية 

 عروض بهلوانية

  مسابقة رسم بني األطفال

 24إىل  20مــــــن 

 2022افريل 

  

المســتشــفي

  ات

جمعيــات ثقــافيــة محليــة و فنــانني من 

  داخل الوالية 

  

: -2-ثقافية فنية و تضــــــامنية قافلة   -  07

موجهـــة إىل دار  نيـــة  م ـــة تضــــــــا فل قـــا

األشــــــخـــاص المســــــنني إلرشاكهم � 

  2022افريل  26

  

دار 

األشــــــخــاص 

الـــمســــــــنــني 

جميع اجلمعيـــات الثقـــافيـــة و الفنيـــة و 

 المحليني و من خــارج الواليــة و الفنــانني

 التعاونيات و المجتمع المدين.
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األجواء الرمضانية الروحانية وتعويضهم 

 عن اجلو األرسي 

 عروض ترفيهية 

  عروض مرسحية

بالفعل الثقايف   - للريق 

 المحيل

تسطري برامج ترفيهية   -

وثقافية وفنية خاصــــــة 

ــالم الطفــل  تنظيم   -بع

تظاهرات فنية وثقافية 

 وادبية 

فين   - تـنـمـيـــة احلـس الـ

 لدى االطفال 

الـــعـــمـــل عـــىل دعـــم  -

ض بهــا الثقــافــة والنهو

عىل المــدى المتوســـــط 

 -والبعيد لوالية الطارف

االحتفـــال بعيـــد العلم 

ــم  ــعــل ـــة ال ــراز اهــمــي واب

  والتعليم � حياة الفرد

ـــة عــني  ـــدي بــل

  العسل

  

 تنظيم عرض مرسيح   -  08

  حفل فين � الطابع الشعيب  -

 2022افريل  28

  

ـــــب    الـــــمـــــرك

ـــــــايض  ـــــــري ال

  بالشط
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: قافلة تضــــامنية -3-قافلة تضــــامنية  -  09

  موجهة ألطفال مركز الطفولة المسعفة.

 2022افريل  29

  

مـــــــــــركـــــــــــز   

الــــطــــفــــولــــة 

مســعفة بن ال

  مهيدي

  

حفــل االختتــام : إقــامــة حفــل فين �   -  10

طابع المديح الديين واإلنشــــــاد  الختتام 

  شهر رمضان .

 2022افريل  30

  

ـــــــة    ســــــــــــاح

االســــــتقالل 

  الطارف
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  للووالالييةة  تتننددووفف  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  -337

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  للررققمم    اا ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  ططااللننششاا

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

0011  
مســـــابقة زين صـــــوتك بالقرآن (الدور 

  10األول) طبعة 

ـــعـــد  07/04/2022 ب

  صالة الرتاويح

تشـــــجيع الشـــــباب عىل 

  التجويد الصحيح
  اجلمعية العلمية والثقافية مالك بن نيب  دار الثقافة

  

0022  
مســــابقة � الســــرية النبوية لألطفال 

  04(الدور األول) طبعة 

د بـــعـــ 09/04/2022

  صالة الرتاويح

ترســـيخ الســـرية النبوية 

  � أدهان أطفالنا

ـــــب  الـــــمـــــرك

اجلواري مالك 

  حداد

  اجلمعية العلمية والثقافية مالك بن نيب

  

0033  
المســـــابقة العائلية فرســـــان المعرفة 

  16(الدور األول) طبعة 

ــــعــــد  11/04/2022 ب

  صالة الرتاويح

ــمــعــرفـــة  نرشــــــ حـــب ال

  األرسية

ـــــــة  ســــــــــــاح

  الشهداء
  والثقافية مالك بن نيب اجلمعية العلمية

  

0044  
مســـــابقة زين صـــــوتك بالقرآن (الدور 

  10الثاين) طبعة 

بــــعــــد  14/04/2022

  صالة الرتاويح

تشـــــجيع الشـــــباب عىل 

  التجويد الصحيح
  اجلمعية العلمية والثقافية مالك بن نيب  دار الثقافة

  

  تنشيط المحيط وسهرة إنشادية  0055
بــــعــــد  14/04/2022

  صالة الرتاويح
  جتمع المدينترفيه للم

ســــاحة القيل 

  الثقايف
  كل من جمعييت قرقابو ومالك بن نيب

  

0066  
مسابقة فكرية مع عرض مرسيح عن 

  الكتاب

بــــعــــد  15/04/2022

  صالة الرتاويح

ـــافـــس عـــىل حـــب  الـــتـــن

  القراءة والمقرؤية
  دار الثقافة

عة العمومية  طال ية للم بة الرئيســــــ المكت

  ودار الثقافة

  

0077  
لألطفال  مســــابقة � الســــرية النبوية

  04(الدور الثاين) طبعة 

بــــعـــد  16/04/2022

  صالة الرتاويح

ترســـيخ الســـرية النبوية 

  � أدهان أطفالنا

ـــــب  الـــــمـــــرك

اجلواري مالك 

  حداد

  اجلمعية العلمية والثقافية مالك بن نيب
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0088  
المســـــابقة العائلية فرســـــان المعرفة 

  16(الدور الثاين) طبعة 

بـــعـــد  18/04/2022

  صالة الرتاويح

ــمــعــرفـــة نرشــــــ حـــ ب ال

  األرسية

ـــــــة  ســــــــــــاح

  الشهداء
  اجلمعية العلمية والثقافية مالك بن نيب

  

  سهرة فنية وعرض بهلواين  0099
بـــعـــد  18/04/2022

  صالة الرتاويح

الــرتفــيـــه عــىل فــيــئــيت 

  الشباب واألطفال

قـــــاعـــــة دار 

ـــــاب  الشــــــــــب

ــــة أم  ــــدي ــــل ب

  العسل

  كل من جمعييت أزوان وسجود الثقافية

  

  إحياء شهر الرتاث  1100
غـــايـــة  إىل 18مـــن 

28/04/2022  

ــمــوروث  ـــال ــتــعــريــف ب ال

  الثقايف المحيل

الــــمــــتــــحــــف 

  الواليئ

مديرية الثقافة والديوان الوطين للحظرية 

  الثقافية

  

1111  
مســـــابقة زين صـــــوتك بالقرآن (الدور 

  10الثالث) طبعة 

بــــعــــد  21/04/2022

  صالة الرتاويح

تشـــــجيع الشـــــباب عىل 

  التجويد الصحيح
  ثقافية مالك بن نيباجلمعية العلمية وال  دار الثقافة

  

  سهرة فنية  1122
بـــعـــد  22/04/2022

  صالة الرتاويح
  الفنان عماري عبد السالم  قاعة السينما  ترفيه للمجتمع المدين

  

1133  
مســابقة � الســرية النبوية لألطفال ( 

  04الدور الثالث) ط 

بـــعـــد  23/04/2022

  صالة الرتاويح

ترســـيخ الســـرية النبوية 

  � أدهان أطفالنا

ـــــب  الـــــمـــــرك

واري مالك اجل

  حداد

  اجلمعية العلمية الثقافية مالك بن نيب

  

1144  
جلسة نقاش مفتوحة للشباب بعنوان 

  "التعايش مع الوباء"

ـــد  24/04/2022 ـــع ب

  صالة الرتاويح

حملة تحســـيســـية ضـــد 

  األوبئة
  اجلمعية العلمية الثقافية مالك بن نيب  دار الثقافة

  

1155  
ـــدوة حول اليوم العـــالمي للكتـــاب  ن

  لفوحقوق المؤ

ـــد  24/04/2022 ـــع ب

  صالة الرتاويح

حملـة توعيـة عن حقوق 

  المؤلف

الـــمـــكـــتـــبـــة 

ئيســــــيـــة  لر ا
  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
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لــلــمــطـــالــعـــة 

  العمومية

1166  
المســـابقة العائلية فرســـان المعرفة ( 

  16الدور الثالث ) ط 

بـــعـــد  25/04/2022

  صالة الرتاويح

ــمــعــرفـــة  نرشــــــ حـــب ال

  األرسية

ـــــــة  ســــــــــــاح

  الشهداء
  عية العلمية الثقافية مالك بن نيباجلم

  

  تنشيط المحيط وسهرة فنية  1177
ـــعـــد  26/04/2022 ب

  صالة الرتاويح
  ترفيه للمجتمع المدين

ـــــــة   ســــــــــــاح

الــــــقــــــطــــــب 

  الثقايف

كــل من جمعيــة الفن والرتاث األصــــــيــل 

  والفنان لطفي كفتونة

  

  سهرة فنية وعروض بهلوانية  1188
بـــعـــد  27/04/2022

  صالة الرتاويح

يــئــيت الــرتفــيـــه عــىل فــ

  الشباب واألطفال

قـــــاعـــــة دار 

ـــــاب  الشــــــــــب

ــــة أم  ــــدي ــــل ب

  العسل

كل من جمعييت ســــجود الثقافية وصـــقر 

  الكتشاف المواهب 

  

1199  
مســــابقة زين صــــوتك بالقرآن ( الدور 

  10النهايئ) ط 

ـــعـــد  28/04/2022 ب

  صالة الرتاويح

تشـــــجيع الشـــــباب عىل 

  التجويد الصحيح
  ن نيباجلمعية العلمية الثقافية مالك ب  دار الثقافة

  

  سهرة فنية  2200
ـــعـــد  29/04/2022 ب

  صالة الرتاويح
  ترفيه للمجتمع المدين

ـــــــة   ســــــــــــاح

الــــــقــــــطــــــب 

  الثقايف

  جمعية المقار للفولكلور والثقافة المحلية  

  

2211  
مســابقة � الســرية النبوية لألطفال ( 

  04الدور النهايئ) ط 

ـــعـــد  30/04/2022 ب

  صالة الرتاويح

ترســـيخ الســـرية النبوية 

  نا� أدهان أطفال

ـــــب  الـــــمـــــرك

اجلواري مالك 

  حداد

  اجلمعية العلمية الثقافية مالك بن نيب
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2222  
عرض فيلم وثائقي حول اليوم العالمي 

  للعمال

بــــعــــد  01/05/2022

  صالة الرتاويح
  تنشيط ذاكرة العمال

قـــــاعـــــة دار 

  الثقافة

ـــــي  جمعية آرت فزييون للســــــمعي البرص

  وفنون العرض

  

  تنشيط المحيط وسهرة إنشادية  2233
بــــعــــد  01/05/2022

  صالة الرتاويح
  ترفيه للمجتمع المدين

ـــــــة  ســــــــــــاح

الــــــقــــــطــــــب 

  الثقايف

كل من جمعييت قرقابو الشـــــعبية ومالك 

  بن نيب

  

  سهرة فنية وعروض بهلوانية  2244
بــــعــــد  01/05/2022

  صالة الرتاويح

الــرتفــيـــه عــىل فــيــئــيت 

  الشباب واألطفال

قـــــاعـــــة دار 

ـــــاب  الشــــــــــب

ــــة أم  ــــدي ــــل ب

  العسل

الثقايف كل من جمعييت نشـــاطات المركز 

  وأزوان الثقافية

  

  سهرة فنية  2255
ـــد  02/05/2022 بـــع

  صالة الرتاويح
  جمعية نشاطات الشباب  قاعة السينما  ترفيه للمجتمع المدين

  

2266  
المســـابقة العائلية فرســـان المعرفة ( 

  16الدور النهايئ ) ط 

ـــد  02/05/2022 بـــع

  صالة الرتاويح

ــمــعــرفـــة  نرشــــــ حـــب ال

  األرسية

ـــــــة  ســــــــــــاح

  الشهداء
  لعلمية الثقافية مالك بن نيباجلمعية ا

  

2277  
عروض ســـينمائية لمختلف األنشـــطة 

  الثقافية المحلية

كـــل يومي اجلمعـــة 

  والسبت

إطالع المجتمع المحيل 

  عىل الثقافة المحلية
  جمعية صقر إلكتشاف المواهب  دار الثقافة
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  للووالالييةة  تتييسسممسسييللتت  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --3388

ــــوو  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ ــــــتت  تت ققــــيي

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني  ممككاانن  االلننششااطط  أأههدداافف  االلننششااطط

0011 

 التعريف بالرصيد الوثائقي للمكتبة

 من

03/04/2022 

 إىل

04/04/2022 

* معرض كتــاب الــدين 

بمناســبة شــهر رمضــان 

 المعظم

عــــرب مــــوقــــع 

ــــواصـــــــــل  ــــت ال

ــفــيســـــــبــوك  ال

والـــــــــــربيــــــــــد 

 االلكرتوين

ــــــــــــــــــــــاص  اخل

ـــة  ـــب ـــت ـــك ـــم ـــال ب

 الرئيسية

 للمطالعة

 العمومية

ــــحــــ ــــل ــــيت *م ق

خــــمــــيســـــــــيت 

 وأوالد بسام

بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية و 

 األوقاف لوالية تيسمسيلت

 

 

* مســــــابقة ألصــــــحاب التالوة الممزية  0022

 والتجويد احلسن

 سنة) 15سنوات إىل  05(من 

 من

03/04/2022 

 إىل

ألطفـــال إبراز مواهـــب ا

والشـــباب خالل الشـــهر 

 الفضيل
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 28/04/2022 سنة) 25سنة إىل  16(من 

صــــــباحا  09:00من 

 15:00إىل غاية 

*مسابقة احلكوايت الصغري حول قصص  0033

 05األنبياء لألطفال (فيديو قصـــري) من 

 سنة 15سنوات إىل 

  

 

 

 

  

0044 

*مسابقة الِمؤذن الصغري ألفضل صوت 

 � األذان
  

 
 

 

 *ورشة القرآن الكريم 0055

 *ورشة احلديث الرشيف

 *ورشة السرية النبوية

  

 

 

 

 . معرض الكتاب الديين .- 0066

إىل  03مــــــــــــــن

 2022أفريل30

 

 سا09:00

. المســــــاهمة � إثراء -

ــــقــــدرات  وتــــطــــويــــر ال

 العقلية والمعرفية  .

. تعزيز المقروئيــة من -

ـــق فضــــــــاء  خـــالل خـــل

ـــاب  ـــكـــت ـــم ال ـــي ـــعـــم ـــت ل

 وتشجيع القراءة.

 

 بهو المعارض .

 مكتبة دار الثقافة

 

0077  

 . مسابقة دينية لألطفال .-

 25إىل  05مــــــن 

 2022افريل

معـــارف - ل يخ ا ترســــــ  .

 الّدينية للنشء

 األطفال 

 سنة 16الفئة العمرية أقل من 
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*. تشـــــجيع المنافســـــة 

 المعرفية بينهم.

ـــة الــمــهـــارات - . تــنــمــي

 الفكرية والمعرفية.

0088  

 عرض فيلم ديين .

 2022أفريل 05

 سا14:00

. تســــليط الضــــوء عىل -

األحـــداث والــمــحــطـــات 

المهمة للحضارة العربية 

 .الميةاإلس

ـــــاعـــــة - . دور الصــــــــــن

الســــــينمـــاتوغرافيـــة � 

 تدوين التاريخ

 قاعة العروض

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 

 عرض مرسيح للكبار  0099

 
06/04/2022 

 سا 22:00
 الرتويح عن النفس-

 دار الشباب

ـــة ثنيـــة  ـــدي لبل

 احلد

 جمعية امل للنشاطات

 

' . ســـهرات فنية '' أيام األغنية الملزتمة '- 1100

. 
اىل  06مــــــــــن 

 2022أفريل//09

 سا00: 22

إعــــادة بــــعــــث احلــــيــــاة 

الــثــقـــافــيـــة والــفــنــيـــة 

يايل  عاش ل ية وإن بالوال

 الشهر الفضيل.

قـاعـة العروض 

. 

 
 جمعيات ثقافية وفنانني محليني
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. إبراز الموروث الثقايف -

وإحـــــيـــــاء الـــــعـــــادات 

 والتقاليد .

 حفل فين متنوع 1111
07/04/2022 

 سا 22:00

نفس و الرتفيـــه عن ال-

 اإلستمتاع

المركز الثقــايف 

ـــة بــرج  ـــدي لــبــل

 بونعامة

 جمعية الونرشيس لإلبداع

 

محـارضة دينيـة بعنوان: الرســــــول عليـه  1122

 الصالة والسالم وأخالق الصيام

07/04/2022 

 بعد اإلفطار

 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـلـحـقـــة أوالد 

 بسام

 المكتبة الرئيسية

مــديريــة الثقــافــة 

يق والفنون بالتنس

ـــات  مـــع اجلـــمـــعـــي

 المحلية
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 حفل فين إنشادي 1133
08/04/2022 

 سا 22:00
 

المركز الثقــايف 

ــــــة  ــــــدي ــــــل ــــــب ل

 خميسيت

 جمعية نهوند

 

 حفل فين متنوع 1144
09/04/2022 

 سا 22:00
 

المركز الثقــايف 

ــــــة  ــــــدي ــــــل ــــــب ل

 اليوسفية

 جمعية أمل

 

 قعدة دينية 1155
10/04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

ـــة بـــين  ـــدي لـــبـــل

 حلسن  

 الفن الفلكلوري جمعية

 

 11/04/2022 عرض مرسيح 1166

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

 لبلدية عماري  
 جمعية مستقبل الطفل

 

 04/2022 /12 حفل فين طابعى أندليس 1177

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

 لبلدية لرجام  
 جمعية أوتار زرياب

 

 حفل فين طابع شعيب 1188
13/ 04/2022 

 سا 22:00

 إحياء ليايل رمضان

 

ـــاب دار  الشـــــــب

 لبلدية 

 ثنية احلد

 جمعية الوصال

 

 عرض فيلم ديين . 1199

 2022أفريل 13

 سا14:00

. تســــليط الضــــوء عىل -

األحـــداث والــمــحــطـــات 

المهمة للحضارة العربية 

 .اإلسالمية

قـاعـة العروض 

. 

 
 دار الثقافة
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 *محارضة دينية بعنوان: 2200

منهج الرســول عليه الصــالة والســالم � 

 شهر رمضان

14/04/2022 

 بعد اإلفطار
 إحياء ليايل رمضان

مــــــلــــــحــــــقــــــة 

 المكتبة الرئيسبة خميسيت

 

 . أيام المرسح والمنولوج .- 2211
ــــــــــن  اىل  14م

 2022أفريل//16

 سا22:00

فرصــــــــة للرتويح عن -

النفس واالســــــتمتـــاع 

ــــفــــادة مــــن  واالســـــــــت

 العروض الرتفيهية .

قـاعـة العروض 

. 

 
 جمعيات ثقافية وفنانني محليني

 

 عحفل فين متنو 2222
17/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

ـــة أوالد  ـــدي لــبــل

 بسام

 جمعية أبناء الونرشيس

 

 عرض مرسيح للكبار 2233
18/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

ــــــة  ــــــدي ــــــل ــــــب ل

 المعاصم

 جمعية صدى الفنون

 

 أسبوع الرتاث الشعيب والمديح الديين. - 2244

 . قعدة للمديح الديين  .-

 . إلقاءات شعرية .-

 فالم سينمائية .. عرض أ-

اىل   18مــــــــن 

 2022أفريل//28

 سا22:00

ـــاة  ـــعـــث احلـــي ـــادة ب . إع

الــثــقـــافــيـــة والــفــنــيـــة 

يايل  عاش ل ية وإن بالوال

 الشهر الفضيل

 قاعة العروض

 جمعيات ثقافية وفنانني محليني

 

 04/2022 /19 قعدة دينية 2255

 سا 22:00

 

 إحياء ليايل رمضان

المركز الثقــايف 

 لبلدية العيون
 اءجمعية الهن

مــديريــة الثقــافــة 

والفنون بالتنسيق 
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ـــات  مـــع اجلـــمـــعـــي

 المحلية

 حفل فين  2266
20/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

لبلدية ســــيدي 

 العنرتي

 جمعية السالم

 

 حفل فين 2277
21/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

ـــة بـــين  ـــدي لـــبـــل

 شعيب

 جمعية أجيال

 

 *محارضة دينية بعنوان: 2288

 إحياء ليلة القدر

21/04/2022 

 بعد اإلفطار

 إحياء ليايل رمضان

 

ــــة  ــــب ــــت ــــك ــــم ال

 الرئيسية
 

 

 قعدة دينية 2299

22/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

 لبلدية تمالحت
 جمعية سيدي الهواري

مــديريــة الثقــافــة 

والفنون بالتنسيق 

ـــات  مـــع اجلـــمـــعـــي

 المحلية

 04/2022 /23 قعدة دينية 3300

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

 لبلدية بوقائد
 ة صدى التواتجمعي

 

 حفل فين متنوع 3311
24/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

لبلدية ســــيدي 

 عابد 

 جمعية الفن والفنون
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 حفل فين طابع شعيب 3322
25/ 04/2022 

 سا 22:00
 

ـــاب  دار الشـــــــب

ـــة ثنيـــة  ـــدي لبل

 احلد

 جمعية ترقية نشاطات الشباب

 

 . إنشاد ديين .- 3333

 . تكريم الفائزين � المسابقات .-

 2022أفريل 29

 سا22:00

إحياءا لليلة القدر من  .-

خالل  ذكر الله والتهليل 

متـــداح  بيح. وإ لتســــــ وا

النيبّ صــــــىل اللـــه عليـــه 

 . وسلم

ـــاألشـــــــعـــار - ــغــين ب ــت ال

  اإلسالمية

. تكريم و الرباعم قصد -

تشـــجيعهم و تحفزيهم 

 مستقبال .

 جمعية نهاوند لإلنشاد الديين دار الثقافة
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  للووالالييةة  االلوواادديي    ففةة  ووااللففننوونن  ممددييررييةة  االلثثققاا--3399

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

اإلعالن عن مســابقة رمضــان الثقافية   0011

 (عىل شكل مطوية)

الـــمـــكـــتـــبـــة  أهداف ثقافية ترفهية 2022أفريل  04

ئيســــــيـــة  لر ا

 وفروعها

 للمنخرطني إطارات المكتبة

 2022أفريل  04 قة القرآن الكريممساب  0022

 صباحا 09:00

تشجيع المنخرطني عىل 

 حفظ القرآن الكريم

 للمنخرطني إطارات المكتبة مكتبة الرباح

  

0033  

 : اخليمة الدينية

أمسية رمضانية بالتنسيق مع مديرية 

 الشؤون الدينية واألوقاف بالوادي

 2022أفريل  06

 مساءا 22:00

لثقـــافـــة  دار ا أهداف ثقافية دينية

 الشط

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية بالوادي

 

/ 

كل خميس من كل  انطالق مسابقة وزنك كتاب  0044

 أسبوع

الـــمـــكـــتـــبـــة  أهداف ثقافية ترفيهية

 الرئيسية

 الساحة العامة إطارات المكتبة

 

 :سمر ثقايف خاص بالعائالت   0055

 مسابقات وهدايا

قة وصــــالت موســــيقية من تقديم فر

 دار الثقافة

فقرة فنية من تقديم فرقة نســــــمات 

 الصحراء

 

 2022أفريل  07

 مساءا 22:00

الهدف من النشاط خلق 

ــــألرسة  ــــفــــس ل ــــن ــــت م

الــمــحــلــيـــة مــن خــالل 

تنظيم مجموعـــة من 

ـــة  ـــي ـــفـــن األنشــــــــطـــة ال

 

دار الثقـــافـــة 

 الشط

دار الثقافة بالتنســــــيق مع اجلمعيات اليت 

 والطفل تهتم باألرسة

 

 

 

/ 
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لموجهـــة  والرتفيهيـــة ا

 للعائالت

 مسابقة المؤذن الصغري :  0066

بالتنســـــيق مع اجلمعية الوالئية لرعاية 

 الطفل

 2022أفريل  09

 صباحا 09:00

دار الثقـــافـــة  أهداف دينية تربوية

 الشط

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية بالوادي

 

/ 

ـــابـــة   0077 عرض فيلم ديين لألطفـــال وكت

 ملخص حول الفيلم

 2022يل أفر  10

 زواال 14:00

نرشـــــ الثقافة التاريخية 

 الدينية

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

 / إطارات المكتبة

 2022أفريل 10 قراءة جزء من السرية النبوية لألطفال  0088

 صباحا 10:00

 

الـــمـــكـــتـــبـــة  تعليم السرية النبوية

 الرئيسية

 / إطارات المكتبة

 ليايل الفكاهة والمرسح:  0099

ركة ســــهرة فكاهية موســــيقية بمشــــا

محليني  ل نني ا ـــا فن ل من ا موعـــة  مج

 والشعراء

 2022أفريل  11

 مساءا 22:00

دار الثقـــافـــة  أهداف ثقافية ترفهية

وســـــــــــــــــــط 

 المدينة

دار الثقافة بالتنســـــيق مع ورشـــــة الفنون 

 الموسيقية لدار الثقافة

 

 

/ 

 :ليايل السينما ( بواسطة الدتاشو )  1100

 فيلم ديين

 2022أفريل  11

 مساءا 22:00

افة التاريخية نرشـــــ الثق

 والدينية

دار الثقـــافـــة 

 الشط

 / دار الثقافة

 اخليمة الدينية :  1111

أمسية رمضانية بالتنسيق مع مديرية 

 الشؤون الدينية واألوقاف بالوادي

 2022أفريل  13

 مساءا 22:00

دار الثقـــافـــة   أهداف ثقافية دينية

 الشط

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية بالوادي

 

/ 
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 سمر ثقايف خاص بالعائالت :  1122

 مسابقات وهدايا

وصــــالت موســــيقية من تقديم فرقة 

 دار الثقافة

فقرة فنية من تقديم فرقة نســــــمات 

 الصحراء

 

 2022أفريل  14

 مساءا 22:00

الهدف من النشاط خلق 

ــــألرسة  ــــفــــس ل ــــن ــــت م

الــمــحــلــيـــة مــن خــالل 

تنظيم مجموعـــة من 

ـــة  ـــي ـــفـــن األنشــــــــطـــة ال

لموجهـــة  والرتفيهيـــة ا

 ائالتللع

 

دار الثقـــافـــة 

 الشط

دار الثقافة بالتنســــــيق مع اجلمعيات اليت 

 تهتم باألرسة والطفل

 

 

 

/ 

 :مسابقة المؤذن الصغري   1133

بالتنســـــيق مع اجلمعية الوالئية لرعاية 

 الطفل

 2022أفريل  16

 صباحا 09:00

دار الثقـــافـــة  أهداف دينية تربوية

 الشط

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية بالوادي

 

/ 

 وقفات رمضانية :  1144

 معركة بدر الكربى

 2022أفريل  18

 صباحا 10:00

نرشـــــ الثقافة التاريخية 

 والدينية

ـــــة  ـــــب مـــــكـــــت

 البياضة

صــــفحة المكتبة  إطارات المكتبة

 عىل الفيسبوك

 ليايل المرسح المحيل :  1155

عرض مرســــــيح من تقـــديم الفرقـــة 

 المرسحية لدار الثقافة

 2022أفريل  19

 مساءا 22:00

دار الثقـــافـــة  أنشطة فنية ترفيهية

وســـــــــــــــــــط 

 المدينة

دار الثقافة بالتنســيق مع ورشــة المرســح 

 لدار الثقافة

 

/ 

 2022أفريل  20 قراءة جزء من السرية النبوية لألطفال  1166

 صباحا 10:00

ــة  تعليم الســــــرية النبوي

 لألطفال

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

 / إطارات المكتبة

 لعائالت :سمر ثقايف خاص با  1177

 مسابقات وهدايا

 

 2022أفريل  22

 مساءا 22:00

الهدف من النشاط خلق 

ــــألرسة  ــــفــــس ل ــــن ــــت م

الــمــحــلــيـــة مــن خــالل 

 

دار الثقـــافـــة 

 الشط

دار الثقافة بالتنســــــيق مع اجلمعيات اليت 

 تهتم باألرسة والطفل

 

 

 

/ 
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وصــــالت موســــيقية من تقديم فرقة 

 دار الثقافة

فقرة فنية من تقديم فرقة نســــــمات 

 الصحراء

تنظيم مجموعـــة من 

ـــة  ـــي ـــفـــن األنشــــــــطـــة ال

لموجهـــة  والرتفيهيـــة ا

 للعائالت

 :مسابقة المؤذن الصغري   1188

بالتنســـــيق مع اجلمعية الوالئية لرعاية 

 الطفل

 2022أفريل  23

 صباحا 09:00

دار الثقـــافـــة  أهداف دينية تربوية

 الشط

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية بالوادي

 

/ 

 قفات رمضانية :و  1199

 ليلة القدر

 2022أفريل  25

 صباحا 10:00

نرشـــــ الثقافة التاريخية 

 والدينية

ـــــة  ـــــب مـــــكـــــت

 البياضة

صــــفحة المكتبة  إطارات المكتبة

 عىل الفيسبوك

 :ليايل السينما ( بواسطة الدتاشو )  2200

 فيلم ديين

 2022أفريل  27

 مساءا 22:00

نرشـــــ الثقافة التاريخية 

 والدينية

دار الثقـــافـــة 

 لشطا

 / دار الثقافة

 :اخليمة الدينية   2211

أمسية رمضانية بالتنسيق مع مديرية 

 الشؤون الدينية واألوقاف بالوادي

 2022أفريل  28

 مساءا 22:00

دار الثقـــافـــة   أهداف ثقافية دينية

 الشط

دار الثقافة بالتنسيق مع مديرية الشؤون 

 الدينية بالوادي

 

/ 

حفل اختتام برنامج شــــــهر رمضــــــان   2222

 :المبارك

 سمر ثقايف خاص بالعائالت

 إعالن نتائج مسابقة المؤذن الصغري

وصــــالت موســــيقية من تقديم فرقة 

 دار الثقافة الثقافية

 2022أفريل  29

 مساءا 22:00

الهدف من النشاط خلق 

ــــألرسة  ــــفــــس ل ــــن ــــت م

الــمــحــلــيـــة مــن خــالل 

تنظيم مجموعـــة من 

ـــة  ـــي ـــفـــن األنشــــــــطـــة ال

 

دار الثقـــافـــة 

 الشط

دار الثقافة بالتنســــــيق مع اجلمعيات اليت 

 تهتم باألرسة والطفل

 

 

 

/ 
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فقرة فنيـــة من تقـــديم فرقـــة آفـــاق 

 سوف

لموجهـــة وا لرتفيهيـــة ا

 للعائالت
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  للووالالييةة  خخننششللةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4400

  االلممتتححفف  االلععمموومميي  االلووططينين    ااإلإلخخووةة    االلششههددااءء  ببووللععززييزز  

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    ششااططأأههدداافف  االلنن ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

ـــاء  برمجة ورشات فنية وأثرية   0011 ـــالث ـــوم ث كـــل  ي

 مساء

 توعوي 

 ترفيهي 

الــــمــــتــــحــــف 

ـــي  ـــوم الـــعـــم

الــــــــوطــــــــين 

 خنشلة 

  

 تالميذ المدارس 

الــتــنســـــــيــق مــع 

 مديرية الرتبية 

 11/04/2022 ندوة حول المخطوط اإلسالمي   0022

 11:00عىل الساعة :

 تثقيفي  

 تحسييس 

الــتــنســـــــيــق مــع  ذ جامعي أستا

 جامعة   

 18/04/2022 حقيبة   متحفية   0033

 11:00عىل الساعة  :

ــــة    تثقيفي  ــــي ــــال ــــم إك

بــــــــــواليـــــــــة 

 خنشلة 

لتنســــــيق  مع  تالميذ المدارس  ا

 مديرية   الرتبية 

 11/04/2022 مسابقة   دينية   0044

 11:00عىل الساعة  :

الــــمــــتــــحــــف  تثقيفي

ـــي  ـــوم الـــعـــم

الــــــــوطــــــــين 

 خنشلة 

لتنســــــيق  مع /  ا

مديرية  الشؤون   

 الدينية 
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275 

  للووالالييةة  سسووقق  أأههررااسس  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4411

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

 سهرة فنية 0011

 ( مالوف + شعيب )

07/04/2022  

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ترفيهي

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 ر "وطا

 جمعية المجداوية للفن الشعيب

 جمعية الزهراء للموسيقى االندلسية

 

 سهرة فنية 0022

 

09/04/2022  

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ترفيهي

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار "

 الرشيف وادة + دريدي رشيد

 الفنان قواسمية السايس

 

 سهرة فنية 0033

 ( مالوف + شعيب )

13/04/2022  

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ترفيهي  ثقايف

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار

 جمعية عبد الله القطاف

 جمعية اشبيليا للموسيقى االندلسية

 

 احتفالية خاصة بيوم العلم 0044

 

16/04/2022  

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ترفيهي

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار

 خواليل سفيان + جمال خاليفية 

 الهادي بورشمة
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 سهرة فنية 0055

 مالوف + شعيب )( 

19/04/2022  

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ترفيهي

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار

 جمعية اهراس للفن الشعيب

 جمعية محيب المالوف

 

  21/04/2022 سهرة فنية 0066

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ترفيهي

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار

 جمعية األصيل+ فرقة اإلنشاد الوئام

 خلرض طبيب

 

 سهرة فنية 0077

 ( مالوف + شعيب )

23/04/2022  

 سا 21:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ترفيهي

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار

 جمعية بونة للفن الشعيب + 

 جمعية القرطبية للمالوف

 

االحتفال بليلة القدر  االحتفال بليلة القدر المباركة 0088

 المباركة

دار الثقـــافـــة  نشاط ديين

 والفنون

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار

 معية احلرضة للمديح الديينج

 جمعية االرساء للمديح الديين

 جمعية اجلازولية للمديح الديين

جمعية محمد بن عيىســ للرتاث و المديح 

 الديين

 جمعية عبد القادر بن جالد زعالن

 جمعية مصطفى الريفي

 جمعية القادرية
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ــــــىلىل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ععــــ

تتووىى   ــــ ــ ــ ممسســــ

  االلببللددييااتت

 

 عىل مستوى البلديات

 

عـــــىل مســــــــــتـــــوى 

 البلديات

 

 مستوى البلديات عىل

 

 عىل مستوى البلديات 

 

 

 سهرة فنية 0099

 ( فلكلور+شبايب عرصي)

07/04/2022  

 سا 21:00

 دار الشباب ثقايف ترفيهي

 تاورة

 

 جمعية سيدي مسعود للفلكلور

ــة أبراهيم بن  الشـــــــاب موىس + تعــاوني

 دباش

 

 سهرة فنية 1100

 ( فلكلور+شبايب عرصي)

11/04/2022  

 سا 21:00

 دار الشباب  هيثقايف ترفي

 سدراتة

  الفنان محمد رجييل + عرتوس رشيد

 سهرة فنية 1111

 ( فلكلور+شبايب عرصي)

14/04/2022  

 سا 21:00

 دار الشباب ثقايف ترفيهي

 المرشوحة

 

 اجلمعية الثقافية الفلكلورية

 الشاب كريم قطار

 

 سهرة فنية سهرة فنية 1122

 ( فلكلور+شبايب عرصي)

16/04/2022  

 سا 21:00

 دار الشباب قايف ترفيهيث

 أوالد ادريس

 الشاب شكيب + الشاب خليص

 

 

 سهرة فنية 1133

 ( فلكلور+شبايب عرصي)

23/04/2022  

 سا 21:00

 دار الشباب ثقايف ترفيهي

 تيفاش

 

 الشاب بهاء + الشاب الياس

 

 

  07/04/2022 أناشيد دينية 1144

 سا 22:00

  ح الدينيةشذى االهراس لإلنشاد والمدائ جواري نشاط ديين
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278 

  08/04/2022 عرض مرسيح 1155

 سا 22:00

 التعاونية الفنية المرسح بورسعيد  جواري ثقايف

 اجلزائر

 

  10/04/2022 عرض مرسيح 1166

 سا 22:00

 تعاونية القدرة للفنون الدرامية  جواري ثقايف كوميدي

 عني البيضاء

 

  12/04/2022 مدائح دينية 1177

 سا 22:00

 جواري نشاط ديين

 

 ة األصيلفرق

 سدراتة

 

  13/04/2022 عرض مرسيح 1188

 سا 22:00

 جواري كوميدي توعوي

 

 اجلمعية الثقافية المثلث الوايق للمرسح

 قالمة

 

  14/04/2022 عرض مرسيح 1199

 سا 22:00

 

 ترفيهي

 

 جواري

 

 جمعية حركة المرسح 

 القليعة

 

  16/04/2022 مسابقة 2200

 سا 22:00

الـــمـــكـــتـــبـــة  تشجيعية

ئيســــــيـــة  لر ا

طـــالــعـــة لــلــمــ

 العمومية

  المرسح اجلهوي سوق اهراس

  18/04/2022 عرض مرسيح 2211

 سا 22:00

الـــمـــكـــتـــبـــة  تربوي

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

 العمومية

 التعاونية الثقافية تافتيكا

 العلمة
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  19/04/2022 عرض مرسيح 2222

 سا 22:00

 التعاونية الثقافية فن بالدي جواري ثقايف اجتماعي

 وهران

 

  20/04/2022 عرض مرسيح 2233

 سا 22:00

دار الثقـــافـــة  كوميدي

 الطاهر وطار

 المرسح اجلهوي

 ام البوايق

 

  20/04/2022 عرض مرسيح 2244

 سا 22:00

دار الثقـــافـــة  ثقايف ثوري

 الطاهر وطار

 المرسح اجلهوي

 سوق اهراس

 

  20/04/2022 عرض مرسيح 2255

 سا 22:00

 جمعية ميميسيس الثقافية جواري ثقايف اجتماعي

 عريريجبرج بو

 

ببــــــررننــــــااممــــــجج  

ــــــةة   االلــــممــــككــــتتــــبب

ــــييةة   االلررئئييسســــ

ــــةة   ــــااللعع للللممطط

  االلععممووممييةة

 

برنامج المكتبة الرئيسية للمطالعة 

 العمومية

 

ـــة  ـــامــج الــمــكــتــب بــرن

الرئيســـية للمطالعة 

 العمومية

 

برنـــامج المكتبـــة الرئيســــــيـــة للمطـــالعـــة   

 العمومية

 

 

 معرض للكتب الدينية - 2266

 مداخلة حول فوائد الصيام -

الـــمـــكـــتـــبـــة  ثقايف ديين 07/04/2022

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

 العمومية

 امام مسجد األمان

 اساتذة

 

 احياء يوم العلم 2277

 معرض الكتاب -

الـــمـــكـــتـــبـــة  ثقايف تربوي 2022افريل  16

ئيســــــيـــة  لر ا

/  
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 ورشات فنية -

 مسابقة فكرية   -

 تكريمات  -

لــلــمــطـــالــعـــة 

 العمومية

 معرض الكتاب الديين - 2288

مســــــابقة حفظ القران واالذكار  -

 وميةالي

 الورشات (رسم والمطالعة ) -

 احلكوايت -

ـــــة  ثقايف تربوي 16/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

تـــــــــــــــــــــاورة 

بالتنسيق مع 

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

/  

مــداخلــة حول الســــــرية النبويــة  - 2299

 الرشيفة

الـــمـــكـــتـــبـــة  ثقايف ديين 17/04/2022

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

 العمومية

 امام مسجد األمان

 اساتذة

 

مســــابقة اجلواهر الرمضــــانية �  - 3300

 حفظ القران الكريم

مســـــــابقــة المطــالعــة وتلخيص  -

 القصص الدينية

 محارضة دينية -

 عرض ارشطة وثائقية دينية -

ـــــة  ثقايف تربوي 17/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

ســـــيدي فرج 

بالتنسيق مع 
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281 

 معرض الكتاب الديين -

 تكريم الفائزين � المسابقات  -

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 ئيسيةالر

 معرض الكتاب الديين - 3311

عــرض ارشطـــة حــول الســـــــرية  -

 النبوية الرشيفة

مســــــــابقـــة فكريـــة حول اداب  -

 الصيام

ـــــة  ثقايف تربوي 17/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

تــــــرقــــــالــــــت 

بالتنسيق مع 

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

  

 معرض الكتاب الديين - 3322

مســــــابقة دينية لصــــــاحل تالميذ  -

 الطور المتوسط

 عرض ارشطة دينية -

ـــــة  ثقايف تربوي 17/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

العموميـــة ام 

الــــعــــظــــائــــم 

بالتنسيق مع 

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

  

نفحات رمضـــــانية حول الســـــرية  - 3333

 النبوية الرشفة

 مسابقة دينية الصائم الصغري -

 تكريم الفائزين بالمسابقة  -

ـــــة  ثقايف ديين 29/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

اوروش مــــــــد

  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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بالتنسيق مع 

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

 معرض الكتب الدينية - 3344

 مسابقة تجويد القران -

 مسابقة فكرية دينية -

اشــــغال يدوية لمختلف اشــــكال  -

 االضاءات الرمضانية

 تكريم الفائزين بالمسابقة  -

ـــــة  ثقايف ديين 29/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

ــيـــة  الــعــمــوم

ســــــــــــافـــــــل 

ــــــــويــــــــدان  ال

بالتنسيق مع 

 الـــمـــكـــتـــبـــة

 الرئيسية

  

 مسابقة فكرية دينية - 3355

 مسابقة تالوة القران الكريم -

 معرض الكتاب الديين -

 ورشة تلخيص قصص دينية -

ئقيـــة حول  - ـــا عرض ارشطـــة وث

 السرية النبوية الرشيفة

أناشــيد دينية من اعداد منخرطي  -

 المكتبة

ـــــة  ثقايف ديين 29/04/2022 ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

العمومية برئ 

 بوحوش 

ـــا  لتنســــــيق ب

ـــة  مع المكتب

 الرئيسية
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ـــة دينيـــة بني  - 3366 مســــــــابقـــة فكري

 األطفال

أمســــــيــة دينيــة حول فضـــــــائــل  -

 الشهر الكريم

الـــمـــكـــتـــبـــة  ثقايف ديين 29/04/2022

ئيســــــيـــة  لر ا

لــلــمــطـــالــعـــة 

 العمومية

 

 جمعية العلماء المسلمني

 

ـــامج دار  برن

الـــثـــقـــافـــة 

ــفــنــون "  وال

الــــطــــاهــــر 

  ""  وطار

فنون  ل ثقـــافـــة وا ل ـــامج دار ا " برن

 الطاهر وطار "

 

ــامج دار الثقــافــة  برن

لطـــاهر  فنون " ا ل وا

 وطار "

 

ــثــقـــافـــة  ـــامــج دار ال بــرن

طار  طاهر و والفنون " ال

" 

 

   

مســــــابقة موجهة لألطفال حول  - 3377

 احسن أداء للمديح الديين 

مســـــابقة الفضـــــل تالوة للقران  -

 الكريم ( جزء عم)

 مسابقة رسم خاصة بعيد العلم  -

 دينيةسهرة للمدائح ال -

دار الثقـــافـــة  ثقايف تربوي 06/04/2022

 والفنون

ـــــطـــــاهـــــر  "ال

 وطار "

  اجلمعيات الثقافية المحلية

 سهرة فنية 3388

 طابع المالوف

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين 09/04/2022

 والفنون

 

  اجلمعيات الثقافية المحلية

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين 12/04/2022 عرض مرسيح موجه لالطفال 3399

 والفنون

  المرسح اجلهوي سوق اهراس
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ـــــطـــــاهـــــر " ال

 وطار "

 سهرة فنية 4400

 طابع الشعيب

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين 14/04/2022

 والفنون

ـــــطـــــاهـــــر  "ال

 وطار "

  اجلمعيات الثقافية المحلية

عرض مرسيح لألطفال بمناسبة  - 4411

 عيد العلم

ــاول  - ــة تتن ــائقي عرض ارشطــة وث

مســرية ومســار العالمة عبد احلميد 

 بن باديس

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين تربوي 16/04/2022

 والفنون

ـــــطـــــاهـــــر  "ال

 وطار "

  اجلمعيات الثقافية المحلية

 افتتاح شهر الرتاث 4422

 عرض مرسيح للكبار -

معرض للصــــــنــاعــات التقليــديــة  -

 والتحف االثرية 

معرض صــــــور للمواقع االثريـــة  -

 اخلاصة بوالية سوق اهراس

 سهرة فنية طابع العيساوة -

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين 18/04/2022

 والفنون 

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار"

دار الثقافة والفنون بالتنســيق مع مديرية 

 الثقافة والفنون

 المرسح اجلهوي

ـــديوان الوطين لتســــــيري واســــــتغالل  ال

 الممتلكات الثقافية المحمية

 

 سهرة للمدائح الدينية 4433

 طابع ديين 

دار الثقـــافـــة  ثقايف ديين 20/04/2022

  والفنون

  اجلمعيات الثقافية المحلية
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ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار"

 سهرة فنية  4444

 طابع المالوف

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين 22/04/2022

 والفنون 

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار"

 

  اجلمعيات الثقافية المحلية

 سهرة فنية 4455

 طابع انشاد ديين

دار الثقـــافـــة  ثقايف ديين 24/04/2022

 والفنون 

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار"

  ثقافية المحليةاجلمعيات ال

 اختتام فعاليات شهر رمضان  4466

سـهرة متنوعة ( عيسـاوة، مالوف  -

 ، مديح ديين ..)

 اإلعالن عن نتائج المسابقات -

 تكريمات  -

دار الثقـــافـــة  ثقايف فين  ليلة القدر المباركة

 والفنون 

ــــطــــاهــــر  " ال

 وطار"

  

ببــــــررننــــــااممــــــجج  

ــــتتــــــححــــــفف   ممــ

 االلسسييننمماا

ـــامـــج مـــتـــحـــف  برنامج متحف السينما ـــرن ب

 ينماالس

    برنامج متحف السينما
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4477 LA GRANDE EVASION 03  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

4488 L’EQUIPEE SAUVAGE 03  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

4499 L’EQUIPEE SAUVAGE 03  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

5500 LE PONT DE LA RIVIERE KWAI 04 2022ريل اف  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

5511 VERITES ET MENSONGES 04  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

5522 VERITES ET MENSONGES 04  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

5533 LA CONQUETE DE L’OUEST 05  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

5544 ETOILE SANS LUMIERE  05  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

5555 ETOILE SANS LUMIERE  05  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

5566 LES SEPT MERCENAIRES 06  ثقايف ترفيهي  2022افريل // /  
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 سا 14:00

5577 LE TROUILLARD DU FAR 

WEST 

  2022افريل  06

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

5588 LE TROUILLARD DU FAR 

WEST 

  2022افريل  06

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

5599 DANGEREUSEMENT VOTRE 07  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

6600 LA SPLENDEUR DES 

AMBERSON 

  2022افريل  07

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

6611 LA SPLENDEUR DES 

AMBERSON 

  2022افريل  07

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

6622 LA CONTESSE AUX PIEDS 

NUS 

  2022افريل  09

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

6633 LE MAITRE DU MONDE  09  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

6644 LE MAITRE DU MONDE  09  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

6655 LES DENTS DE LA MER 10  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي
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6666 AGUIRRE LA COLERE DE DIEU 10  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

6677 AGUIRRE LA COLERE DE DIEU 10  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

6688 NOTRE DAME DEPARIS 11  ثقايف ترفيهي  2022افريل // /  

6699 LA NUIT DU CHASSEUR 11  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

7700 LA NUIT DU CHASSEUR 11  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

7711 LES HUIT SALOPARDS 12  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

7722 LE SOLEIL VERT 12  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

7733 LE SOLEIL VERT 12  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

7744 LE GRAND SOMMEIL 13  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

7755 L’HOMME QUI AIMAIT LA 

GUERRE  

  2022افريل  13

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي
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7766 L’HOMME QUI AIMAIT LA 

GUERRE 

  2022افريل  13

 سا 22:30

  / // يثقايف ترفيه

7777 LA MAIN AU COLLET  14  ثقايف ترفيهي  2022افريل // /  

7788 LA CITE DISPARUE 14  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

7799 LA CITE DISPARUE 14  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

8800 LA FUREUR DE VIVRE 16  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

8811 LA BAIE DU GUET-APENS  16  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

8822 LA BAIE DU GUET -APENS 16  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

8833 LE DESTIN 17  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

8844 EL MOUMYAA 17  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

8855 EL MOUMYAA 17  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي
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8866 ADIEU BONAPARTE 18  ثقايف ترفيهي  2022افريل // /  

8877 BAYNA EL KASRAYNE  18  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

8888 BAYNA EL KASRAYNE 18  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

8899 NASSER 56 19  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

9900 LE TROUILLARD DU FAR 

WEST 

  2022افريل  19

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

9911 LE TROUILLARD DU FAR 

WEST 

  2022افريل  19

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

9922 JOHNNY GUITARE 20  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

9933 LA POURSUITE INFERNALE 20  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

9944 LA POURSUITE INFERNALE 20  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

9955 ET POUR QUELQUES 

DOLLARS DE PLUS 

  / // ثقايف ترفيهي  2022افريل  21
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9966 LE FILS DE DESERT 21  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

9977 LE FILS DE DESERT 21  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

9988 LA HORDE SAUVAGE 23  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

9999 LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS  23  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

110000 LE TRAIN SIFFLERA 3 FOIS  23  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ترفيهي  ثقايف

110011 RIO BRAVO 24  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

110022 COUPS DE FEU DANS LA 

SIERRA 

  2022افريل  24

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

110033 COUPS DE FEU DANS LA 

SIERRA  

  2022افريل  24

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

110044 L’HOMME QUI TUA LIBERTY 

VALENCE  

  / // ثقايف ترفيهي  2022افريل  25

110055 LE GAUCHER 25  ثقايف ترفيهي  2022افريل // /  
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 سا 16:30

110066 LE GAUCHER 25  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

110077 DUEL AU SOLEIL 26  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

110088 LA CHEVAUCHEE 

FANTASTIQUE  

  2022افريل  26

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

110099 LA CHEVAUCHEE 

FANTASTIQUE 

  2022افريل  26

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

111100 LA PRISONNIERE DU 

DESERT  

  2022افريل  27

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

111111 RIVIERE SANS RETOUR  27  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

111122 RIVIERE SANS RETOUR  27  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

111133 L’HOMME DES VALLEES 

PERDUES  

  / // ثقايف ترفيهي  2022افريل  28

111144 THEORIE DES DOMINOS  28  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي
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111155 THEORIE DES DOMINOS 28  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي

111166 LES DEUX CAVALIERS 30  2022افريل  

 سا 14:00

  / // ثقايف ترفيهي

111177 L’HOMME DE L’OUEST  30  2022افريل  

 سا 16:30

  / // ثقايف ترفيهي

111188 L’HOMME DE L’OUEST 30  2022افريل  

 سا 22:30

  / // ثقايف ترفيهي
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  للووالالييةة  تتييببااززةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4422

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  ققمم    االلرر ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

01 

 

الــــــرتويــــــح واحــــــيــــــاء   2022أفريل  08  مديح ديين –سهرة فنية 

 موسيقى

  السماع والمديح

اجلمعيــات الثقــافيــة األنــدلســــــيــة لواليتــة   مدينة تيبازة

  تيبازة + فرقة القصواء لمدينة حجوط

تربمج الســهرات 

بمعـــدل ســــــهرة 

  كل نهاية اسبوع

          2022أفريل  15  موسيقى السماع –سهرة فنية  02

          2022أفريل  22  مديح ديين –سهرة فنية  03

          2022أفريل  29  موسيقى السماع –سهرة فنية  04

 :  دداارر  االلثثققااففةة  االلددككتتوورر  ااححممدد  ععررووةة  ببااللققللييععةة

عــرض مرســــــيح بــعــنــوان " مــتــحــف  01

 المجانني"

   حركة مرسح القليعة   2022 /05/04

 الفنان رياض بن رجدال القليعة   07/04/2022 حفل فين ألغنية الشعيب 02

 الفنان طاحلي بوعالم القليعة

  

   جمعية الفن االصيل القليعة   09/04/2022 حفل فين لألغنية األندلسية 03
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0040

4 

 11/04/2022 عرض مرسيح بعنوان شالويت لقديم

 

   ة احلرف فوكةاجلمعية الثقافي  

04050

5 

 الفنان جعفر بوروروس القليعة   2022 /13/04 حفل فين ألغنية الشعيب

 الفنان لودة عبد الوهاب

  

 اجلمعية الهاللية فوكة   2022 /15/04 حفل فين للموسيقى القناوي 10606

 جمعية نور الساحل فوكة

  

االحتفــال بيوم العلم (مســــــــابقــات ,  107

 , .......)محارضات , عروض فنية

دار الثقافة بالتنسيق مع الرابطة اجلزائرية    16/04/2022

 للفكلر و الثقافة

  

ـــاء ذكري اســــــتشــــــهـــاد البطـــل  1308 احي

ســــــويــداين بوجمعــة ' عرض ملحمي' 

 معرض

 جمعية حركة مرسح القليعة   17/04/2022

 ورشات دار الثقافة

  

 19/04/2022 حفل فين للموسيقي الشعبية 09

 

 مد عيسو رششالالفنان مح  

 الفنان مدين دوادي بوسماعيل

  

 21/04/2022 حفل فين لألغنية األندلسية 1510

 

 جمعية البشطارزية القليعة  

 جمعية المنارة رششال

  

 الفنان بوعالم رحمة فوكة   22/04/2022 حفل فين الغنية الشعيب 11

 الفنان احفري بلقاسم تيبازة

  

 جمعية السليمانية حجوط   23/04/2022 حفل فين لألغنية األندلسية 1712

 جمعية نسيم الصباح رششال
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   الفنان مبارك دخلة عنابة   24/04/2022 حفل فين ألغنية احلوزي 1313

   جمعية المرسح لمدينة فوكة   25/04/2022 عرض مرسيح بعنوان 'القنطرة ' 19

 26/04/2022 حفل فين ألغنية الشعيب 1414

 

 بد الرحمان حجوطالفنان مهدي بن ع  

 الفنان محمود احلوايت القليعة

  

   جمعية دار الغرناطية القليعة   27/04/2022 حفل فين للمديح 2115

أناشــــيد و مدائح دينية بمناســــبة ليلة  16

 القدر

 

 فرقة جيل المستقبل حجوط   28/04/2022

 فرقة زهور متيجة بوفاريك

  

  تتييببااززةة    ––يياا  ججبباارر""  االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""آآسس0022

معرض وثائقي لرصـــــيد المكتبة تحت  01

 عنوان:

 "رمضان شهر التوبة واإلحسان

 

رمضـــــان اىل  01من 

 1443رمضان  30

 

 احياء الشهر الفضيل

 

 

 مقر المكتبة

 

/ 

/  

 

 

02 

 فتح مسابقة المقرئ الصغ

*ارســـــال فيديوهات للمشـــــاركني عرب 

ــة /صــــــفحــة  ــد االلكرتوين للمكتب الربي

 الفيس بوك

 

 

أفــريـــل اىل  03مــن 

 2022أفريل  20

 

 احياء الشهر الفضيل

 

 

 مقر المكتبة

 

/ 

/ 
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 رمضان. 27*االعالن عن النتائج يوم 

لقـــاء كـــاتـــب و كتـــاب مع الكـــاتـــب  03

الدكتور:"بشــــــري مبارك" لعرض كتاب 

ــر مــن  ــيك � اجلــزائ ــمـــال ــمـــذهـــب ال ال

 الــــتــــأســـــــــيــــس إىل الــــتــــفــــعــــيــــل"

 

 

أفريـــل  07اخلميس 

2022 

 

 

 الفضيل احياء الشهر

 

 

 مقر المكتبة

 

 

/ 

/  

 التعرف عىل أشهر العلماء المسلمني 04

 * معرض لسري هؤالء الشخصيات

*االطالع عىل دور هؤالء العلمـــاء � 

عرف عىل أهم  ت ل بحـــث و ا ل تطوير ا

 اكتشافاتهم.

 

ـــاء  أفريـــل  12الثالث

2022 

 

 احياء الشهر الفضيل

 االحتفال بيوم العلم

 

 مقر المكتبة

 

 حمادة / البلج  متوسطة أحمد

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

/  

ــمد"  05 محارضة للشيخ : تيكاروشني محـ

امام مسجد نور االسالم/ تيبازة تحت 

 عنوان: "دور المرأة � نرش الدعوة "

 

ـــاء  أفريـــل  19الثالث

2022 

 

 

 احياء الشهر الفضيل

 

 

 مقر المكتبة

 

 المكتبة الرئيسية

 ملحقة محو األمية /تيبازة

/  

 مع اخلطاط :"محمـد ورشة اخلط العريب 06

 جالوي"

ـــاء  أفريـــل  26الثالث

2022 

 

 احياء الشهر الفضيل

 

 مقر المكتبة

 المكتبة الرئيسية

 المركز االسالمي/ تيبازة

/  
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بث رســوم متحرك "قصــص االنبياء و  07

 الرسل"

 

 

 كل يوم أحد 

رمضـــــان اىل  01من 

 1443رمضان  30

 

 

 احياء الشهر الفضيل

 

 مقر المكتبة

 

/ 

/  

فات و تأمالت  مع الدكتور: "شهري وق 08

 مـحمد"

 

 كل يوم خميس

رمضـــــان اىل  01من 

 1443رمضان  30

 

 

 

 احياء الشهر الفضيل

 

 مقر المكتبة

 

/ 

/  

 تنظيم زيارة اىل المؤسسة العقابية 09

 و تقديم هبة من الكتب

 

أفريـــل  28اخلميس 

2022 

  احياء الشهر الفضيل

 مقر المكتبة

  / عيبةالمؤسسة العقابية / الش

فتح مسابقة عىل مستوى المؤسسة  10

 العقابية � تالوة القرآن الكريم

 *تقديم جوائز تحفزيية للمشاركني.

أفريـــل  28اخلميس 

2022 

  احياء الشهر الفضيل

 مقر المكتبة

  / المؤسسة العقابية / الشعيبة

  

  

  

  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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  للووالالييةة  ممييللةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4433

ــــخخ  وو  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــاارريي ــــ ــــــتت  تت ــــووققــــيي تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

معرض خاص بكتب التاريخ والرتاث   0011

ــة دار  اإلســــــالمي من رصــــــيــد مكتب

 الثقافة مبارك المييل 

معرض � اخلط العريب والزخرفـــة 

  اإلسالمية 

 

 28إىل   04مــــن 

 أفريل

2022 

 

التعريف برصيد المكتبة 

ـــقـــراءة  وتشــــــــجـــيـــع ال

  والمقروئية

  

 دار الثقافة 

  

 

  قطاع الثقافة

  

 14إىل  09مــــــن 

  2022أفريل 

   تعليمي ، تثقيفي ، فين 

  الفنان واخلطاط خريالدين قاسمية  ميلة

  

0022  

 2022افريل  04  افتتاح سهرات ليايل رمضان    

  سا22:00

 

  ترفيهي

 دار الثقافة 

 

 

الصــــــفحــات  

  الرسمية

  جمعية النور للموسيقى األندلسية ميلة
  

  

0033  

سهرة فنية � الموسيقى األندلسية 

   " قعدة زمان" 

 2022أفريل  07

  سا22:00
  عنابة –الفنان مبارك دخلة   ترفيهي

  

  

0044  

  

 ورشة � اخلط العريب  

  

 

  تعليمي ، تثقيفي ، فين  2022أفريل  09
 –الفنــان واخلطــاط خري الــدين قــاســــــميــة 

  ميلة

  

  

0055  

   عرض مرسيح فكاهي 

  2022أفريل  09
  تعاونية البلريي للفنون واآلداب قسنطينة  ترفيهي
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0066  

محــارضة بــالتنســــــيق مع مــديريــة  -

  الشؤون الدينية واالوقاف 

  2022أفريل  11
  فكري

  
  أستاذ مختص

  

  

0077  

 2022أفريل  11  سهرة فنية إنشاد 

  سا 22:00

 

  ترفيهي

   

  فرقة إنشادية

  

  

0088  

سهرة فنية � الموسيقى االندلسية 

  " قعدة زمان" 

 2022ريل أف14

  سا 22:00

 

 

  ترفيهي

   

  قسنطينة -الفنان رياض خلفة 

  

  

0099  

معرض � اخلط العريب والزخرفـــة 

  اإلسالمية 

أفريل  21إىل  16من 

2022  

 

  تعليمي ، تثقيفي ، فين

   

  خنشلة- الفنان واخلطاط خالد سبع

  

      تعليمي ، تثقيفي ، فين  2022أفريل   16  ورشة � الزخرفة االسالمية   1100

  

1111  

سهرة فنية � الموسيقى األندلسية 

  " قعدة زمان" 

 2022أفريل   16

  سا22:00

 

  ترفيهي

   

  سكيكدة –الفنان فاتح روانة 

  

    أستاذ مختص    فكري  2022أفريل  18  محارضة حول الفن العيساوي   1122

 2022أفريل  18  سهرة فنية عيساوية   1133

  سا22:00

 

  ترفيهي

   

  فرقة عيساوية

  

  

1144  

 

� الموسيقى االندلسية سهرة فنية 

  " قعدة زمان" 

 2022أفريل  21

  سا22:00

 

  ترفيهي

   

  قسنطينة  –الفنان عباس ريغي 
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 28إىل   23مـــــن   معرض � احلروفيات المعارصة   1155

  2022افريل 

 

  تعليمي ، تثقيفي فين 

   

  سطيف  -الفنان قادري عبد احلفيظ  

  

   2022افريل  23  ورشة � احلروفيات المعارصة  1166

  ترفيهي

    

  

1177  

 

  عرض مرسيح فكاهي 

 2022افريل  23

  سا22:00
  ترفيهي

  
  فرقة مرسحية

  

  

1188    

محـــارضة بـــالتنســــــيق مع مـــديريـــة 

 الشؤون الدينية واألوقاف 

 

  2022افريل  25
  فكري 

  
  أستاذ مختص 

  

 

1199  

 2022افريل  25  سهرة فنية إنشاد -

  سا22:00
  ترفيهي

  
  فرقة إنشادية 

  

 

2200  

 

الموسيقى االندلسية  سهرة فنية �

  " قعدة زمان " 

 2022أفريل 28

  ترفيهي  سا22:00

  

  قسنطينة  -الفنان أحمد عوابدية 

  

 

  االلممككتتببةة  االلررئئييسسييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ""    ااممبباارركك  ببنن  صصااحلحل    ""

2211  

  

 

 

يد  معرض للكتـب الـدينيـة من رصــــــ

  المكتبة الرئيسية

  

 

 

 

 

 

التعريف برصيد المكتبة 

ـــ ـــقـــراءة وتشــــــــجـــي ع ال

  والمقروئية

  قطاع الثقافة  المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية  
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2222   

 

 :ممسسااببققااتت  ثثققااففييةة  للألألططففاالل   

مســـابقة كل يوم ســـؤال ديين طيلة 

الشــــــهر الفضــــــيـــل عىل صــــــفحـــة 

 الفايسبوك الرسمية للمكتبة 

لة حول  نا " أســــــئ قة من أ " مســــــاب

 شخصية دينية 

  فقرة قراءة � كتاب ديين 

طـــيـــلـــة الشـــــــــهـــر 

 الفضيل

 

 

  ي ، تثقيفي فكريتعليم

  

ــــةة                                                                                   ــ ــ ييــ ــــةة  ااجلجلوواارر ــ ــ ــ     ااألألننششططــ

 قطاع الثقافة
أنشــــــطـة جواريـة ثقـافيـة ،     2233

  فنية  

خــــالل الشـــــــــهــــر 

  الفضيل

عــرب  بــعــض   ترفيهي

بــــــلــــــديــــــات 

  الوالية
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  ددففىلىل  االلللووالالييةة  ععنيني  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  4444--

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

  

0011    

   

 أيام األغنية األندلسية  

  

ــــل  05 ــــري  2022أف

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

احلــــفــــاظ عــــىل الــــرتاث 

  المحيل الموسيقي

ــــــمرســـــــــح  ال

  البلدي مليانة

    جمعية الزيرية

ــــل  07    0022   ــــري  2022أف

ابتداء من الســــــاعة 

  يالل 22:00

    جمعية اليوسفية

 2022أفــــريــــل  09    0033

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

    

 2022أفــــريــــل  10  أيام المرسح والمونولوج        0044

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

   

دار الشــــــباب    

  العامرة  

    جمعية محفوظ طواهري

 2022أفـــــريـــــل  11  0055

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

  ع الدراميةجمعية اإلشعا
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 2022أفـــــريـــــل  12  0066

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

  تعاونية أهل الفن

 2022أفـــــريـــــل  13  0077

إبتداء من الســــــاعة 

  ليال  22:00

    جمعية الوفاء    

 2022أفـــــريـــــل  13  ليايل األغنية الشعبية    0088

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال  22:00

ـــع  ـــطـــب احلـــفـــاظ عـــىل ال

الموســــيقي وترســــيخه 

  رة� الذاك

ـــــس  ـــــي خـــــم

  مليانة

    جمعية محيب األغنية

 2022أفــــريــــل   14  0099

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال   22:00

  يوسف عزايزية والهادي تافزي

 2022أفــــريــــل  16  1100

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

  رزق الله باشا ومحمد صاديق

 2022أفـــــريـــــل  17  1111

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال  20:00

  ياسني لونييس
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 2022أفــــريــــل  18  1122

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال  20:00

  محمد معطاوي ومصطفى زيدوك

 2022أفـــــريـــــل  13  سهرات مرسح الشارع  1133

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

تقريب فن المرســح من 

اجلـــمـــهـــور � شــــــــكـــل 

  حلقات

 الفنان محمد محمادي  بلدية جليدة

  

  

 2022أفــــريــــل   14  1144

ابتداء من الســــــاعة 

  يالل 22:00

 2022أفــــريــــل  16  1155

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

 2022أفـــــريـــــل  17  1166

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

 2022أفــــريــــل  19  قعدات فنية تقليدية       1177

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

ابـراز عـــادات وتـقـــالـيـــد 

ـــة خــالل شـــــــهــر  الــوالي

  رمضان

الــــمــــتــــحــــف 

 البلدي

 عني الدفىل

  

 فنانني

  جمعيات ثقافيةو 
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 2022أفـــريـــل   20  1188

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

      

 2022أفـــــريـــــل  21  1199

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

 2022أفــــريــــل  22  2200

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

 سهرات � اإلنشاد       2211

    

    

   

      

 2022أفــــريــــل  25

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

قيم الروحيـــة من زرع ال

  خالل األنشودة

ـــــــة  ـــــــدي ـــــــل ب

  العبادية

    فرق انشادية

 2022أفـــريـــل   26  2222

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

 2022أفــــريــــل  27  2233

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00
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ــــل  28  2244 ــــري  2022أف

ابتداء من الســــــاعة 

  ليال 22:00

  12إىل  06مـــــن    معرض للكتاب الديين       2255

ابتــداء  2022ريــل أف

 10:00من الســــــاعة 

  صباحا 

 تقريب الكتاب

  من المواطنني 

 

الـــمـــكـــتـــبـــة 

  الرئيسية 

 المكتبة

  دار الثقافة

  

 2022أفــــريــــل  14  معرض لألواين الفخارية التقليدية                 2266

ابتداء من الســــــاعة 

  زواال  13:00

الــــمــــتــــحــــف   

 البلدي 

  عني الدفىل 

    جمعيات ثقافية

غنيـــة البـــدويـــة     " أيـــام األ    2277

  غزوات" � مدح الرسول ص

ـــــــــــــــــــــــــــراء      2022أفريل  10 إث

والمحـــافظـــة عىل تراث 

  الوالية

    فرق محلية  بلدية بوراشد

           2022أفريل  19  2288

            2022أفريل  26  2299

شعيب ، أندليس ،  سهرات فنية منوعة  3300

 إنشاد ـ مرسح
توســــيع دائرة النشــــاط  2022أفريل  06

  وتنويعهالثقايف 

دار الثقـــافـــة 

 األمري

  عبد القادر

    فنانني من خارج الوالية

    2022أفريل  09  
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     2022أفريل  13  3311

    2022أفريل  015  

     2022أفريل  20  3322

    2022أفريل  23  

     2022أفريل  27  3333

محارضة عن فضــــــل صــــــيام الشــــــهر   3344

 الفضيل      

      

ـــــل  7 ـــــري  2022أف

ابتداء من الســــــاعة 

 صباحا 11:00

ـــد  ــفــوائ ــوعــي ب ـــادة ال زي

  الصوم وفضائله الدينية

الـــمـــكـــتـــبـــة 

  الرئيسية

أســــاتدة بالتنســــيق مع مديرية الشــــؤون 

 الدينية

  والصحة

  

 2022أفــــريــــل  08  محارضة عن الفوائد الصحية للصوم   3355

ابتداء من الســــــاعة 

  صباحا 11:00
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  للووالالييةة  االلننععااممةة  نن  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوو--4455

  ععىلىل  ممسستتووىى  دداارر  االلثثققااففةة  

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

 حرضة ومدائح دينية  0011

05/04/2022 

 سا22:00

 إحياء المناسبات الدينية

المحافظة عىل الرتاث  -

الــــالمــــادي لــــألغــــنــــيـــة 

 المحلية

حة   - خلق فرجة وفســــــ

 ى األطفال والعائالتلد

دار الثقـــافـــة 

ـــــون  ـــــفـــــن وال

 احمد شامي

 جمعية موالي الطيب

 جمعية الكوثر

ـــامج  ـــاح برن افتت

ليــايل رمضـــــــان 

 المعظم

 حرضة ومديح  0022

06/04/2022 

 سا22:00

 

 

 

مــلــحــقـــة دار 

الــــثــــقــــافــــة 

بـــلـــقـــاســــــــم 

بــــــــغــــــــدادي 

ــــــني  ــــــع ــــــال ب

 الصفراء

ـــانيـــة للفلكلور  جمعيـــة النجوم الشــــــب

 الصحراوي

 

إحــــيــــاء لــــيــــايل 

 نرمضا

 حرضة ومديح  0033

07/04/2022 

 سا22:00

دار الثقـــافـــة 

ـــــون  ـــــفـــــن وال

 احمد شامي

  جمعية أحباب موالي الطيب

 حرضة ومديح  0044

14/04/2022 

 سا22:00

دار الثقـــافـــة 

ـــــون  ـــــفـــــن وال

 احمد شامي

  جمعية اإلمام البصريي
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 سهرة � القناوي  0055

15/04/2022 

 سا22:00

مــلــحــقـــة دار 

الــــثــــقــــافــــة 

بـــلـــقـــاســــــــم 

بــــــــغــــــــدادي  

ــــــ ــــــع ــــــال ني ب

 الصفراء

  جمعية بيكسل

 سهرة � القناوي  0066

21/04/2022 

 سا22:00

دار الثقـــافـــة 

ـــــون  ـــــفـــــن وال

 احمد شامي

  جمعية  األصيل

 عروض ترفيهية لألطفال  0077

22/04/2022 

 سا22:00

مــلــحــقـــة دار 

الــــثــــقــــافــــة 

بـــلـــقـــاســــــــم 

بــــــــغــــــــدادي  

ــــــني  ــــــع ــــــال ب

 الصفراء

  جمعية الوصال

 عروض ترفيهية لألطفال  0088

ثقـــافـــة دار ال سا22:00

ـــــون  ـــــفـــــن وال

 احمد شامي

  جمعية الرمال الذهبية
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0099  
 عرض فيلم سينمايئ ديين

 محارضة � التاريخ اإلسالمي

28/04/2022 

 سا22:00

دار الثقافة و  

الفنون احمــد 

 شامي

  أساتذة مختصني

 سهرة طربـــية  1100

29/04/2022 

 سا22:00

مــلــحــقـــة دار 

الــــثــــقــــافــــة 

بـــلـــقـــاســــــــم 

بــــــــغــــــــدادي  

ــــــني  ــــــع ــــــال ب

 الصفراء

  القافلة جمعية

 وصالت موسيقية طربية  1111

30/04/2022 

 سا22:00

دار الثقـــافـــة 

ـــــون  ـــــفـــــن وال

 احمد شامي

 جمعية القرابة

ـــام  حــفـــل اخــتــت

ليــايل رمضـــــــان 

 المعظم
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  للووالالييةة  ععنيني  تتممووششننتت  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4466

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  تتااللممالالححظظاا  االلممششااررككنيني

أفريل  11إىل  07من  افتتاح أسبوع الوطين لإلنشاد -  0011

2022  

دار الثقـــافـــة  تنشيط المحيط

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   فرق إنشادية 

مســابقة فكرية للصــغار (أســئلة حول   0022

 تاريخ اجلزائر والتاريخ اإلسالمي

 25إىل  04مــــــن 

 2022أفريل 

حة  ترسيخ المبادئ عرب صــــــف

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

   أطفال

وة علميــة بعنوان اإلدمــان وشـــــهر نــد  0033

 رمضان

قـــــــــــاعـــــــــــة  التوعية 2022أفريل  05

لمـحـــارضات  ا

ـــة  لـــلـــمـــكـــتـــب

 الرئيسية

 جمعية الوالئية للمجتمع المدين   -

 جمعية بن حيان للتربع بالدم  -

  

معرض الكتــاب الــديين من الرصــــــيــد   0044

 الوثائقي للمكتبة

 16إىل  06مــــــن 

 2022أفريل 

ترســــــيخ مبــادئ الــدين 

 احلنيف

ـــة بهو ا لمكتب

 الرئيسية 

 مؤطري المكتبة

 

  

أفريل  16إىل  13من  اسبوع الوطين للحرضة  -  0055

2022 

دار الثقـــافـــة  تنشيط المحيط

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   فرق و جمعيات ثقافية
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مســــابقة فكرية لألطفال � الرســــم،   0066

 القصة والشعر  

ــوطــين  2022أفريل  16 ــوم ال ــي ـــاء ال إحــي

 للعلم

الـــمـــكـــتـــبـــة 

 الرئيسية

 مكتبةمؤطري ال

 

  

يل  21إىل  17من  األيام الوطنية للفكاهة  -  0077 أفر

2022 

دار الثقـــافـــة  تنشيط المحيط

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   فرق مرسحية و فنانني فكاهيني

معرض الصــــــور وكتاب الرتاث الثقايف   0088

 المحيل من رصيد المكتبة الرئيسية

أفريل  25إىل  18من 

2022 

الـــمـــكـــتـــبـــة  احياء شهر الرتاث

 الرئيسية

   طري المكتبةمؤ

 افتتاح فعاليات شهر الرتاث   0099

 إقامة معارض: 

 معرض اللباس التقليدي  -

ية لتاريخ  - معرض للوحات اإلشــــــهار

 عني تموشنت 

 معرض الصناعات التقليدية  -

 18أفريل إىل  18من 

 2022ماي 

دار الثقـــافـــة  احياء شهر الرتاث 

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   جمعيات ثقافية 

بيــة و شــــــعريــة و تنظيم أمســــــيــة أد  1100

 قعدات تقليدية للحكوايت 

قـــــــــــاعـــــــــــة  احياء شهر الرتاث 2022أفريل  18

لمـحـــارضات  ا

ـــة  لـــلـــمـــكـــتـــب

 الرئيسية

   جمعية جذور الثقافية عني تموشنت

اذاعــــة عــــني  شهر الرتاث 2022أفريل  19 تقديم حصص إذاعية   1111

 تموشنت 

   مصلحة الرتاث
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 26إىل  22مــــــن  سهرات فنية  -  1122

 2022أفريل 

دار الثقـــافـــة  شيط المحيطتن

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   فرق فنية 

 المحارضات :  1133

ـــة لفـــائـــدة تالميـــذ  - ـــة األثري احلقيب

المتوســــــطــات بمعــدل محــارضة كــل 

 أسبوع

 27و  20يـــــومـــــي 

 2022أفريل 

دار الثقـــافـــة  شهر الرتاث

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   مصلحة الرتاث

تنظيم جلســــــــة أدبيـــة و فكريـــة بني   1144

 تالكتاب المحليني / تكريما

اليوم العالمي للكتاب و  2022أفريل  24

 حقوق المؤلف

قـــــــــــاعـــــــــــة 

لمـحـــارضات  ا

ـــة  لـــلـــمـــكـــتـــب

 الرئيسية

   كتاب المحليني

  إحياء ليلة القدر  -  1155

 2022أفريل  28

 

دار الثقـــافـــة  تنشيط المحيط

عــــــــيىســــــــــ 

 مسعودي

   فرق فنية 

ــة ،  ــة القــدر : فرق إنشـــــــادي ــاء ليل إحي

ــيـــة ، غــروض  ــرآن ــالوات ق ــراءات ، ت ق

ــوا ــهــل ــفـــائــزيــن � ب ــيـــة ، تــكــريــم ال ن

 المسابقات 

قـــــــــــاعـــــــــــة  تنشيط المحيط

لمـحـــارضات  ا

ـــة  ــب ــت ــك ــم ـــال ب

 الرئيسية 

المكتبة الرئيســـــية بالتنســـــيق مع المركز 

 الثقايف اإلسالمي 

  

تنظيم أمســــــيــة أدبيــة و شــــــعريــة و   1166

 قعدات تقليدية للحكوايت 

قـــــــــــاعـــــــــــة   2022أفريل  30

لمـحـــارضات  ا

ة للشــــــعر الشــــــعيب و اجلمعيـــة الثقـــافيـــ

 الفصيح
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ـــة  لـــلـــمـــكـــتـــب

 الرئيسية
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  للووالالييةة  غغررددااييةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4477

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

 خالل شهر رمضان سهرات فنية متنوعة  0011

 

ابراز الموروث الثقــايف و 

 الفين المحيل

 

 عرب بلديات:

ـــــــــورة  ـــــــــون ب

ـــــــــ ـــــــــة غ رداي

متلييل زلفانة 

يان القرارة  بر

 غرداية

� حــدود احرتام  جمعيات محلية و فنانني محليني

ـــــربوتـــــوكـــــول  ال

الصـــيح  الوقايئ 

مـــــن فـــــريوس 

ـــا كوفيـــد  كورون

19 

بمعــدل يومني كــل  خيمة غرداية الثقافية  0022

 اسبوع

21:30 

ــلــف  ــمــخــت ــعــريــف ب ــت ال

االلون االدبيــة و الفنيــة 

عر  ـــة ادب شـــــــ ـــالـوالي ب

يح ملحون شـــــعر فصـــــ

فــــــن تشـــــــــــكــــــيــــــيل 

 مونولوغ...اخل

 11ســــــــاحـــة 

ديســــــــــمـــــرب 

ـــــــوهـــــــراوة  ب

 بلدية غرداية

� حــدود احرتام  ادباء و فنانون من داخل و خارج الوالية

ـــــربوتـــــوكـــــول  ال

الصـــيح  الوقايئ 

مـــــن فـــــريوس 

ـــا كوفيـــد  كورون

19 

كــاتــب و كتــاب حصــــــص اذاعيــة عرب   0033

 االثري

 طيلة شهر رمضان

 

التعريف بالكتاب محليا 

 وطنيا دوليا

 

اذاعـــة اجلزائر 

 من غرداية

اعـــداد و تقـــديم  /

عبد اجلبار باحلسن 

مــدير الثقــافــة و 
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الــفــنــون لــواليـــة 

 غرداية

ـــام �  المسابقة الرمضانية الثقافية الكربى  0044 خـــمســــــــة اي

 االسبوع

ـــ  17:30من الساعة الـ

 18:00اىل 

اذاعـــة اجلزائر  /

 من غرداية

� حدود احرتام / /

ـــــربوتـــــوكـــــول  ال

الصـــيح  الوقايئ 

فـــــريوس مـــــن 

ـــا كوفيـــد  كورون

19 

0055  

  

  

  

 تظاهرة الصائم المبتدئ

مســــــابقة ثقافية اذاعية تحت عنوان: 

 مسابقة الصائم المبتدئ االثريية

 

 طيلة شهر رمضان

 

 

الســــــــعـــي نـــحـــو ادراج 

يم يوم خـــاص  وترســــــ

ـــالصــــــــائـــم  احـــتـــفـــاال ب

 المبتدئ رمضانه االوىل

 

عرب اثري اذاعة 

 غرداية

 

عرب بلــديــات:  

غرداية،زلفانة

بري،متلي يل،

 ان

 الرباعم الذين صاموا رمضانهم االول

 

 

 

 

 

 

 

� حــدود احرتام 

ـــــربوتـــــوكـــــول  ال

الصـــيح  الوقايئ 

مـــــن فـــــريوس 

ـــا كوفيـــد  كورون

19 

 

 

 

 سهرات رمضان عادات  0066

 و تقاليد

 عروض انشادية-

يل  07من   2022افر

ــــمــــوافــــق ل :  07ال

 ه 1443رمضان 

الســعي نحو اســتمرارية 

تثمني الموروث الثقـايف 

  

 

 مختلف فئات المجتمع

� حــدود احرتام 

ـــــربوتـــــوكـــــول  ال

الصـــيح  الوقايئ 
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مســــــابقة ثقافية موجهة للصــــــائم -

 المبتدئ

 مداخالت-

 

افريـل  09 غــايــة اىل

2022 

ــــمــــوافــــق ل :  26ال

 ه 1443رمضان 

المحيل � مثـــل هـــذه 

 المناسبات

دار الشــــــباب 

ـــد  ـــب االمـــري ع

 القادر

 

 

 

مـــــن فـــــريوس 

ـــا كوفيـــد  كورون

19 

 

  

0077  

 

ية  يام ادب قة � -جلســــــات-  ا مســــــاب

 االلقاء الشعري

 

بمعدل ســــــهرة كل 

 اسبوع

2130 

 

/ 

دار الشــــــباب 

ـــد  ـــب االمـــري ع

 القادر

 

 

 شعراء و ادباء و دكاترة من الوالية

� حــدود احرتام 

 الربوتوكول

الصـــيح  الوقايئ 

مـــــن فـــــريوس 

ـــا كوفيـــد  كورون

19 
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  للووالالييةة  غغللزيزياانن  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --4488

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

  

0011  

  أناشيد دينية 

الــــــــــــثــــــــــــالثــــــــــــاء 

05/04/2022 

 سا22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

 

قاعة احلفالت  

 لدار الثقافة

   فرقة نغم مينا

   فرقة أحباب اخلشبة سكاتش فكاهي 

   لزرق العريب إلقاءات شعرية

   الشيخ ولد الهواري -فرقة البدوي أغاين � الطابع البدوي

  

0022  

 اجلمعة  أناشيد دينية

08/04/2022 

 سا22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

   جمعية االنوار الثقافية

   الفنان لزرق رسوري -وامن شو

   عيساوةفرقة جيل  معزوفات عيساوية

   الشاعر لزرق مداح إلقاءات شعرية
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 11/04/2022االثنني  أناشيد دينية  0033

 سا22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

 

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

 

 

   فرقة البصائر

   جمعية جيل الظهرة سكاتش فكاهي

   فرقة كريستال العيساوية معزوفات عيساوية

   الشاعرة بن موىس فاطمة إلقاءات شعرية

اخلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــس  أناشيد دينية  0044

14/04/2022 

 سا22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

 

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

 

   جمعية النرباس

   جمعية قناع وإبداع سكاتش فكاهي 

   فرقة الشاطر الصغري معزوفات عيساوية

   مختارالشاعر اجلياليل  إلقاءات  شعرية

  

0055  

  

  

  

ـــــــــــــــت  فلكلور الشعيب الســــــــــــــــــــب

16/04/2022 

 سا22:00

 

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

 

 

 

   جمعية قورارة

   الزكرم.–فرقة بن عودة  سكاتش فكاهي

   الشاعر بالطيب محمد إلقاءات شعرية
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 أغاين � الطابع البدوي

 

 

 

 

 

 

 

   رض للفن البدويفرقة الشيخ خل

االثـــــــــــــــــنـــــــــــــــــني  أغاين � الطابع القناوي  0066

18/04/2022 

 اس22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

 

 

 

   جمعية أهل قناوة

   فرقة األحباب العيساوية معزوفات عيساوية

   الشاعر بسايح ميلود إلقاءات شعرية

   فراحفرقة اال سكاتش فكاهي

   فرقة البدوي للشيخ عابد أغاين � الطابع البدوي

  

0077  

 اخلميس  معزوفات عيساوية

21/04/2022 

 اس22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

 

 

   فرقة ليكاسطور العيساوية 

   جمعية الريشة سكاتش فكاهي

   سيدي بالل للديوانفرقة  أغاين � الطابع القناوي
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  أغاين بدوية

 

   فرقة بوزيان للبدوي

  

  

0088  

 االحد معزوفات عيساوية 

24/04/2022 

 اس22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

 

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

 

 

 

 

 

 

 

   جمعية الشاطر الصغري

   فرقة نذير للطرب البدوي أغاين بدوية

    االلببالالددججممععييةة  ننوورر    سسككااتتشش  ففككااههيي

   الشاعر إيصايف رابح  إلقاءات شعرية

  

  

0099  

  أناشيد دينية

 االربعاء

27/04/2022 

 ليلة القدر

 اس22:00

اإلحتفاء بليايل رمضـــان 

 الكريم

 

قاعة احلفالت 

 لدار الثقافة

   جمعية السوار لألناشيد الدينية

ـــاء ال أغاين � الطابع الشعيب واالندليس للغن ـــا  شــــــعيب  جمعيـــة طرب مين

 واالندليس

  

   الشيخ البلجة للطرب البدوي أغاين � الطابع الببدوي

   فرقة احلياة العيساوية معزوفات عيساوية
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  للووالالييةة  ببررجج  بباايجيج  ممخختتاارر  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --5500

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  ااتتااللممالالححظظ  االلممششااررككنيني

فل غنايئ متنوع مع جمعية الرتاث   ح  001100110011

 لرمال الصحراء

07/04/2022 

 عىل الساعة

21:30 

إحياء   سهرات   رمضان 

 وتشجيع   المواهب

لــــــــــنــــــــــادي ا

ــــــثــــــقــــــايف  ال

 ب.ب.م

   المطرب غنامي المختار

حفـل غنـايئ متنوع مع فرقـة ألســــــا   0022

 للموسيقى

07/04/2022 

 عىل الساعة

21:30 

 

// 

 

دار الشــــــباب 

ـــــــ ـــــــة   ب ـــــــدي ل

 تيمياوين

   موسيقينيم

معرض جماعي    للفنون   والصناعات   00330033

 التقليدية

إىل  07مـــــــــــــــن

30/04/2022 

ـــانني  إبراز مواهـــب الفن

 واحلرفيني

بيت الشــباب 

 ب .ب.م

   فنانني وحرفيني

إحياء   سهرات   رمضان  11/04/2022 حفل   غنايئ   ورقصات فلكلوريةح  0044

 وتشجيع   المواهب

الســــــــــاحـــــة   

ــيـــة  ا لــعــمــوم

قـــرب  مـــقـــر  

الـــــبـــــلـــــديـــــة   

 ب.ب.م

   فرقة تاكوبا
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إحياء   سهرات   رمضان  1111/04/2022 سهرة غنائية   للطرب الرتايقس  00550055

 وتشجيع   المواهب

ــــــــــــت    ــــــــــــي ب

ـــــاب    الشــــــــــب

 تيمياوين

   جمعية األمل   الثقافية

إحياء   سهرات   رمضان  1414/04/2022 حفل غنايئ   متنوع  0066

 وتشجيع   المواهب

الــــــــــنــــــــــادي 

ــــــثــــــقــــــايف    ال

 ب.ب.م

 

 فرقة بالل   ناجم

  

حفــل غنــايئ متنوع مع فرقــة غنــامي   0077

 المختار

إحياء   سهرات   رمضان  14/04/2022

 وتشجيع   المواهب

دار الشــــــباب 

ـــــــة    ـــــــدي ـــــــل ب

 تيمياوين

   جمعية   الرتاث    لرمال   الصحراء

حفــل غنــايئ   مع جمعيــة األمــل   ح  0088

 الثقافية

ياء   سهرات   رمضان إح 1718/04/2022

 وتشجيع   المواهب

 

الــــــــــنــــــــــادي 

ــــــثــــــقــــــايف    ال

 ب.ب.م

 

 فرقة   أبزو عثمان

  

إحياء   سهرات   رمضان  1818/04/2022 حفل غنايئ   للطرب التاريق  0099

 وتشجيع   المواهب

دار الشــــــباب 

ـــــــة    ـــــــدي ـــــــل ب

 تيمياوين

 

 فرقة بالل   ناجم

  

حفل للمدائح الدينية    بمناسبة ليلة   1100

 القدر

إحياء   سهرات   رمضان  29/04/2022

 وتشجيع   المواهب

 

الــــــــــنــــــــــادي 

ــــــثــــــقــــــايف    ال

 ب.ب.م

 

 فرق غنائية   محلية
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حفل للمدائح الدينية   بمناســـــبة ح  1111

 للة القدر

إحياء   سهرات   رمضان  2929/04/2022

 وتشجيع   المواهب

 

فرق غنـــائيـــة    

 محلية

   فرق غنائية   محلية

  

  ممالالححظظااتت  ::  

 لفنية تكون   ليلة اإلثنني   واخلميس  السهرات ا-

 هذه أول    مرة   اليت   ستحضن فيها   والية   برج بايج مختار   سهرات فنية   -

 ليلية بمناسبة   شهر رمضان الكريم  

 ال يمكن برمجة   فرق   من خارج الوالية بسبب عدم   وجود مرافق   لإليواء  -

 الية   برج بايج مختار ال توجد فرق مرسحية أو اإلنشاد بو-
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  للووالالييةة  أأووالالدد  ججالاللل    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

اإلعالن عن المسابقة الثقافية الوالئية   0011

عهـــد  ل لألطفـــال حـــدييث ا موجهـــة  ل ا

بــالصــــــيــام تحــت عنوان (للصـــــــائمني 

 ار � كل يوم سؤال)الصغ

ــفـــائــزيــن خــالل  تــوزع اجلــوائــز عــىل ال

 احتفالية ليلة القدر المباركة،

02/04/2022 

 اىل 

27/04/2022 

ــــا  ــــن ــــائ ــــن مــــرافــــقــــة أب

الصــــــــائمون ألول مرة 

وتشــجيعهم عىل البحث 

والتفكري خالل الشــــــهر 

 الفضيل 

ــات  ــدي كــل بل

 الوالية

بــالتنســــــيق مع مــديريــة الرتبيــة لفــائــدة 

 ت والمتوسطاتتالميذ االبتدائيا

ــة ال تتوفر  الوالي

ـــا اال عـــىل  حـــالـــي

مــــدرج مرســــــح 

للهواء الطلق وال 

يوجد بها قاعات 

 أو فضاءات

اخرى تتوفر عىل 

الرشـــــوط الفنية 

مة  قا ية إل والتقن

الـــــــــــعـــــــــــروض 

ــــة  ــــمرســـــــحــــي ال

 والغنائية 

بــاإلضـــــــافــة اىل 

انـــعـــدام اجـــهـــزة 

الصــــــــــــــــــــــــوت 
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واالضـــــــــــــــــــاءة 

      المناسبة

محارضة تحت عنوان"فضــــــائل اجلد و   0022

 عمل � شهر رمضان الفضيل"ال

04/04/2022 

 

 سا 10.00

تفعيل النشــاط الفكري 

 خالل الشهر 

الــــمــــعــــهــــد 

الــــــــوطــــــــين 

ـــكـــويـــن  ـــت ـــل ل

المهين أوالد 

 جالل

أســتاذ و إمام ، مديريات الشــؤون الدينية 

 الرتبية اجلمعيات  

  

 احياء سهرات رمضان 07/04/2022 عرض مرسيح للكبار  0033

ثقـــافيـــا وفنيـــا لفـــائـــدة 

 اجلمهور  

 

مرسح الهواء 

الطلق بــأوالد 

 جالل

 

  

   جمعية ثقافية 

 احياء سهرات رمضان 11/04/2022 أمسية شعرية   0044

ثقـــافيـــا وفنيـــا لفـــائـــدة 

 اجلمهور

مرسح الهواء 

الطلق بــأوالد 

 جالل

   شعراء الوالية

   جمعية ثقافية 12/04/2022 عرض مرسيح للكبار   0055

عرض فيلم "الرســـــالة" للراحل محمود   0066

 قادالع

   جمعية ثقافية 14/04/2022
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 احياء اليوم الوطين للعلم  0077

ـــذ  ـــالمـــي ـــات ت ـــداع مـــعـــرض فـــين إلب

 المؤسسات الرتبوية � مجال

 الفن التشكييل و اخلط العريب

 عرض انشادي لألطفال

ــمــعــلــمــني  ــبــعــض ال تــكــريــم رمــزي ل

 واألساتذة القدماء � ماديت

التنشــــــيط الثقايف والرتبية الفنية عىل 

  س الواليةمستوى مدار

ــوطــين    ــوم ال ــي ـــاء ال احــي

سط  شاركة الو للعلم بم

 المدريس و اجلمعيات

 

بالتنســــيق مع مديرية الرتبية و اجلمعيات  

 الثقافية و الفنية

 

  

0088  

  

  

  

  

األيام الوطنية األوىل "انطالق فعاليات 

 لفن اإلنشاد و المديح"

عروض للمديح واالنشـــاد عىل مدار  05

 أيام 05

اىل  17مــــــــــن 

21/04/2022 

 احياء سهرات رمضان

 ثقافيا و فنيا 

 و كذا شهر الرتاث 

 

// 

 

 فرق فنية من الوالية  

 و بعض الواليات

 

 

// 

 

 

 

انطالق فعاليات شـــهر الرتاث / افتتاح   0099

معرض قـــار للرتاث الثقـــايف المحيل 

المادي والالمادي ألوانه يســـــتمر لمدة 

 شهر كامل/حفل فين طابع الصحراوي

18/04/2022 

 

 سا 22.00

 احياء سهرات رمضان

 ثقافيا وفنيا 

 وكذا شهر الرتاث 
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حفــل اختتــام "االيــام الوطنيــة األوىل   1100

 لفن االنشاد و المديح"

ندوة ثقافية مشرتكة حول ذكرى فتح 

 مكة

 حفل فين للمديح الديين  

21/04/2022 

 

 سا 22.00

 احياء سهرات رمضان

 ثقافيا و فنيا 

  و كذا شهر الرتاث

 

لهواء مرسح ا

الطلق بــأوالد 

  جالل

////  

 

 // 

  

أمســـــية شـــــعرية مع عرض غنايئ من   1111

 تراث الوالية

ثقـــايف  ل يوم درايس بعنوان "الرتاث ا

ـــة أوالد جالل شــــــواهـــد  المـــاديبوالي

  ""تاريخية

   شعراء من الوالية  24/04/2022

 إحياء ليلة القدر  1122

محــارضة حول فضـــــــائــل هــذه الليلــة 

 الكريمة

 المديح الديين  عرض فين لإلنشاد و

توزيع اجلوائز عىل الفائزين � مسابقة 

 الصائم الصغري

 احياء سهرات رمضان 26/04/2022

 ثقافيا و فنيا 

 و كذا شهر الرتاث

أســتاذ و إمام ، مديريات الشــؤون الدينية  

 الرتبية اجلمعيات  

  

مم     ىلىل  ممسستتووىى  ببللددييااتت  االلووالالييةة  عع  22002222للسسننةة      ممرشرشووعع  االلربربننااممجج  االلثثققاايفيف  وو  االلففينين  ااخلخلااصص  ششههرر  ررممضضاانن  االلممععظّظّ

  

اإلعالن عن المســــــــابقـــة الثقـــافيـــة    0110011

الوالئيـــة الموجهـــة لألطفـــال حـــدييث 

02/04/2022 

 اىل 

ــــا مــــرافــــقــــة  ــــن ــــائ ــــن أب

الصــــــــائمون ألول مرة 

ـــــــة  ـــــــدي ـــــــل ب

 الدوسن 

بــالتنســــــيق مع مــديريــة الرتبيــة لفــائــدة 

 تالميذ االبتدائيات والمتوسطات
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العهد بالصيام تحت عنوان (للصائمني 

 الصغار � كل يوم سؤال) 

ــفـــائــزيــن خــالل  تــوزع اجلــوائــز عــىل ال

 احتفالية ليلة القدر المباركة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشــجيعهم عىل البحث  27/04/2022

والتفكري خالل الشــــــهر 

 الفضيل 

ــة ال تتوفر  الوالي

ـــا اال عـــىل  حـــالـــي

مــــدرج مرســــــح 

للهواء الطلق وال 

يوجد بها قاعات 

 أو فضاءات

اخرى تتوفر عىل 

الفنية  الرشـــــوط

مة  قا ية إل والتقن

الـــــــــــعـــــــــــروض 

ــــة  ــــمرســـــــحــــي ال

 والغنائية 

بــاالضـــــــافــة اىل 

انـــعـــدام اجـــهـــزة 

الصـــــــــــــوت و 

االضـــــــــــــــــــــــاءة 

 المناسب

 08/04/2022 عرض مرسيح للكبار   00220022

 سا 22.00

 

  فرقة مرسحية   احياء سهرات رمضان
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مســـــامرة شـــــعرية أدبية � فضـــــائل   0033

خصــــال النيب محمد صــــىل الله عليه و 

الطلق بمحاذاة المعلم  ســـلم � الهواء

 المصنف "مسجد خالد بن سنان" 

09/04/2022 

 

 سا 22.00

  شعراء الوالية  سيدي خالد 

 10/04/2022 حفل فين انشادي   00440044

 سا 22.00

  فرقة انشادية  راس الميعاد

 حفل فين انشادي  0055

 

 

13/04/2022 

 سا 22.00

   البسباس 

 حفل فين انشادي  00660066

 

 

14/04/2022 

 سا 22.00

   الشعيبة 

 17/04/2022 حفل فين انشادي  00770077

 سا 22.00

 

   الدوسن 

محـــارضة حول ذكرى فتح مكـــة مع   00880088

 حفل انشادي 

21/04/2022 

 سا 22.00

 

   سيدي خالد 
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مســـــامرة شـــــعرية أدبية � فضـــــائل   0099

خصــــال النيب محمد صــــىل الله عليه و 

 سلم � الهواء الطلق 

22/04/2022 

 

 سا 22.00

 

   راس الميعاد 

 23/04/2022 محارضة بعنوان "محمد نيب الرحمة"  11001100

 سا 22.00

 

   البسباس  

  

1111  

 إحياء ليلة القدر

 محارضة حول فضائل هذه الليلة 

26/04/2022 

 سا 22.00

 

   سيدي خالد
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  للووالالييةة  ببينين  ععببااسس    ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --

ــــــتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ   تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

ندوة   دينية   بعنوان  "  من شـــهد    00110011

 منكم  الشهر   فليصمه  

قـــــــاعـــــــة قـــــــ إحياء  ليايل رمضان  0404/04/2022

 السينما 

   إمام المسجد 

ســــهرة   إنشــــادية   من تنشــــيط    00220022

 "فرقة  أنوار  الهدى  إقيل 

 07/04/20

22 

يتن هرات  تنشــــــ ط ســــــ

 رمضانية 

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

   فرقة  أنوار  الهدى  إقيل 

ندوة دينية  بعنوان: من  مقاصــــد ن  0033

 الصوم  وحكمه

ـــاء  لــيـــايل   11 1111/04/2022 إحــي

 رمضان

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

   إمام المسجد

ســــهرة   إنشــــادية   من تنشــــيط      0044

 فرقة  األمل  الثقايف   بين عباس 

يط ســــــتن 14/04/2022 هرات  تنشــــــ

 رمضانية

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

   فرقة  األمل  الثقايف   بين عباس 

ــعـــام  16/04/2022 يوم  العلم   00550055 ــوعــي ال ـــة ال ــمــي ــن ت

ومـــدى  أهميـــة   العلم  

 � تطوير  المجتمع 

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

   أساتذة   محارضين 

اخليمة الثقافية   بمناســـبة   إفتتاح     0066

 شهر الرتاث 

رتاث   الثقـــايف  إحيـــاء ال 1818/04/2022

 المحيل 

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

   جمعياتج

ســـهرة  إنشـــادية   من تنشـــيط   "   00770077

 فرقة  الشهاب   أوالد خضري "

هرات  تن 21/04/2022 يط ســــــ تنشــــــ

 رمضانية

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

   فرقة   الشهاب  أوالد خضري
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ــة    بعنوان " فضـــــــل  ن  0088 ــدوة ديني ن

 العرش  األواخر  وليلة  القدر 

قـــــــاعـــــــة قـــــــ إحياء  ليايل رمضان 2525/04/2022

 السينما

   إمام المسجد

موجهة      مســــــابقات فكرية دينية  0099

 لألطفال 

خلق  روح   المنافســــــة    2828/04/2022

وكســــــب  العديد   من 

 المهارات   الفكرية 

قـــــــاعـــــــة قـــــــ

 السينما

 

 أطفال 
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  للووالالييةة  ععنيني    صصااحلحل  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --5533

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

  

0011  

  

 07/04/2022 ) ثقايف ديين (حفل إنشادي

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل

 جمعيات ثقافية

 منشدين

 

 بلدية إينغر 

 

 

بلــديــة فقــارة 

 الزوى 

 

 مسابقة عائلية  0022

 يهي)(ثقايف ترف 

 

 

08/04/2022 

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل

 

  

0033  

 محارضة دينية       

 ديين) (ثقايف

 

 

09/04/2022 

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل

 

 مسابقة إنشادي  0044

 * كبار

 * صغار 

 (ثقايف ديين)

 

12/04/2022 

22:30 

 إحياء ليايل رمضان

+ 

تشــــــجيع المنشــــــــدين 

 واةاله

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل
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0055  

  

 مرسح الدمى لألطفال  -

 ( ثقايف ترفيهي )

14/04/2022 

22:30 

ـــة عــني  إحياء ليايل رمضان  ـــدي بــل

 صاحل

  

0066  

  

  

  

 مسابقة عائلية (ثقايف ترفيهي)

 

 

15/04/2022 

22:30 

 إحياء ليايل رمضان 

 

 

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل

 

 منشدين هواة

 

 

  

0077  

  

 

 محارضة دينية        

 قايف ديين )( ث

 

16/04/2022 

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان 

 

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل      

  

 مسابقة إنشاديه   0088

 * كبار 

 * صغار

 ( ثقايف ديين ) 

 

19/04/2022 

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان

+ 

تشــــــجيع المنشــــــــدين 

 الهواة

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل      

  

 عروض مرسحية  0099

 ( ثقايف فين)

 

21/04/2022 

22:30 

 إحياء ليايل رمضان

 

 

 

 

 

 

 

ـــديـــة عني   بل

 صاحل

 

 بلدية  إينغري

 

 

 جمعيات ثقافية

+ 

 منشدين
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بلــديــة فقــارة 

 الزوى

 مسابقة عائلية   1100

 (االختتام)  

 (ثقايف ترفيهي)

 

22/04/2022 

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل      

 

 عائالت

 

  

1111  

 مديح ديين (اجلاللة)

  )( ثقايف فين

 

23/04/2022 

22:30 

 

 إحياء ليايل رمضان

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل      

 

 جمعيات ثقافية 

 

 اختتام مسابقة اإلنشاد  1122

 ( ثقايف ديين ) 

 

26/04/2022 

22:30 

 إحياء ليايل رمضا

+ 

تشــــــجيع المنشــــــــدين 

 الهواة

 

ـــة عــني  ـــدي بــل

 صاحل      

 

 منشدين هواة 

 

  مسابقة فكرية دينية أسبوعية   1133

07-26/04 

2022 

 

ـــدينيـــة   ـــاء القيم ال إحي

 للشهر الفضيل 

حة  عرب صــــــف

 الفيس بوك 

 

 مختلف فئات المجتمع 
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  للووالالييةة  ععنيني  ققززاامم  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --5544

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

  سهرة فنية ذات طابع ديين انشادي  0011

ســــــهرتان خالل كل 

ـــــوع (االول  اســــــــــب

ـــث  ـــال ـــث ـــثـــاين وال وال

والرابع) بعد صــــــالة 

الرتاويح ابتـــدءا من 

  22:00الساعة 

ــــــــ تقديم ســهرات فنية 

انشــــــــاديـــة تتوافق مع 

 روحانية الشهر الفضيل

ـ مساهمة الفرق الدينية 

لمحليـــة و من خـــارج  ا

ــايل  ــاء لي ــة � إحي الوالي

  الشهر الفضيل

دار الشــــباب  

 ان قزام

شباب بيت ال 

 ان قزام

فضاء مكتبة  

الــمــطـــالــعـــة 

ييـــة  م مو ع ل ا

 تني زواتني

 ـ فرق انشادية محلية ومن خارج الوالية

ــــــــــ جمعيات ثقافية مســـــاهمة � احياء  ـ

 الشهر الفضيل

/  

0022  
بطـــة  ت مر ـــة  كري ف ـــدوات  يم ن ظ ن ت

  بمناسبة شهر رمضان الفضيل

ندوة كل اســـبوع � 

ـــاحيـــة  الفرتة الصــــــب

10:00   

ـــدوات  ــــــــــــ تــقـــديــم الــن

ـــة ـــدينيـــة ذات  الفكري ال

العالقة بطبيعة الشــــهر 

الفضــــــيل وابراز فوائده 

واهــــدافــــه الــــديــــنــــيــــة 

  والعلمية واالنسانية

ـــ دار الشباب  ـ

 ان قزام 

ــــت  ــــي ــــــــــــ ب ـ

باب ان  الشــــــ

 قزام

ــــــــــــ فضــــــاء 

ـــــة  ـــــب مـــــكـــــت

الــمــطـــالــعـــة 

 اساتذة محارضين

 ائمة  المساجد

  جمعيات ثقافية محلية والدينية

/  
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339 

ــيـــة  الــعــمــوم

  بتني زواتني

  ر المباركةإحياء ليلة القد  0033

من شــــــهر  27ليلـــة 

  رمضان المبارك

ـــــــ المســاهمة � إحياء  ـ

ـــاركـــة  ـــة القـــدر المب يل ل

ــــات  ودعــــوة اجلــــمــــعــــي

للمشاركة � احياء هذه 

  االحتفالية الدينية

احد مســــاجد 

  الوالية

 مديرية الثقافة

  اجلمعيات الثقافية بالوالية
/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  2022الرب�مج املسطر لشهر رمضان  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين الثقايف مد�ریة تنظمي توزیع إالنتاج 
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  للووالالييةة  ججااننتتممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --5566

ــــــتت    االلننششااطط  ننووعع  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

ـــاء لــيـــايل شـــــــهــر  2022افريل 04 حفل فين متنوع  0011 احــي

 رمضان ثقافيا

 تنشيط المحيط  -

تفعيل احلركة الثقافية   -

 � الوالية

ـــرصــــــــة  - ـــف ـــطـــاء ال اع

لــمــخــتــلــف اجلــمــعــيـــات 

ـــانـــني  والـــفـــرق و الـــفـــن

ــالواليــة من اجــل ابراز  ب

 اهبهم .مو

خـــلـــق اجـــواء فـــنـــيـــة   -

لساكنة الوالية من اجل 

 الرتفيه  

قاعة ســــينما 

 الطاسييل

تحقيق وتنفيـــذ  جمعية ايموهاغ للرتاث والفنون الثقافية

مرشــــوع برنامج 

شـــــهر رمضـــــان 

كلــه او جزء منــه 

يتوقف عىل توفر 

الموارد المـــاليـــة 

الرضورية خاصة 

اذا عـــلـــمـــنـــا ان 

واليــة جــانــت ال 

ــر عــىل اي  ــوف ــت ت

ية امكان يات تقن

بـــدءا بـــاجـــهـــزة 

الصــــــــوت الـــيت 

 يجب كراؤها

جمعية مشــــعل الكشــــاف الحياء االعياد    2022افريل 05 حفل فين متنوع  0022

 الدينية والوطنية
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  جمعية ازلمان الحياء الرتاث الثقايف   2022افريل 06 حفل فلكلوري ترايث  0033

  جمعية مليكة نجوى للمرسح   2022افريل 07 مونولوج   0044

  جمعية تامال نازجر الثقافية   2022افريل 08 حفل فين ترايث  0055

  جمعية راب بريق توارق   2022افريل 09 حفل فين متنوع و اوبرات  0066

  اجلمعية الثقافية الفلكلورية تكاسيت   2022افريل 10 حفل ترايث محيل  0077

  تهمات  اجلمعية الثقافية الفلكلورية   2022افريل 11 حفل فلكلوري محيل  0088

  اجلمعية الثقافية تيرساس   2022افريل 12 حفل فين ترايث  0099

  جمعية االغ الثقافية الفلكلورية   2022افريل 13 حفل ترايث محيل  1100

  جمعية الثقافية الفلكلورية تارتيت      2022افريل 14 حفل ترايث محيل  1111

  انبةجمعية دوغيا الثقافية الشب   افريل 15 حفل فين محيل  1122

  اجلمعية اكوكاس الثقافية الفلكلورية    افريل 16 حفل فين محيل متنوع  1133

  جمعية امسالج الثقافية   افريل 17 حفل فين محيل متنوع  1144
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  جمعية بادر لتطوير الذات وترقية الوعي   افريل 18 حفل ترايث محيل  1155

ية و المحافظة اجلمعية الثقافية الفلكل   افريل 19 حفل ترايث محيل   1166 ور

 عىل الرتاث المحيل تاغيت نازدر

 

جمعية مليكة نجوى للمرســــــح و جمعية    افريل 20 مونولوج + حفل انشادي  1177

 عباد الرحمان

 

  اجلمعية الثقافية االصالة والمعارصة   افريل 21 حفل فين متنوع  1188

  ن الثقافيةجمعية ايموهاغ للرتاث والفنو   افريل 22 حفل فين ترايث متنوع  1199

جمعية مشــــعل الكشــــاف الحياء االعياد    افريل 23 حفل فين متنوع  2200

 الدينية والوطنية

 

  جمعية ازلمان الحياء الرتاث الثقايف   افريل 24 حفل فلكلوري ترايث محيل  2211

   جمعية مليكة نجوى للمرسح   افريل 25 مونولوج   2222

   نازجر الثقافيةجمعية تامال    افريل 26 حفل فين متنوع  2233

   جمعية راب بريق توارق   افريل 27 حفل فين متنوع و اوبرات  2244

   اجلمعية الثقافية الفلكلورية تكاسيت   افريل 28 حفل ترايث  2255

   جمعية عباد الرحمان الثقافية   افريل 29 حفل انشادي  2266
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ـــات   2277 ـــاع ـــعـــرض احلـــرف والصــــــــن م

 التقليدية

ب دار الشــــــبا  افريل 24اىل  10من 

 جانت

   بالتنسيق مع مديرية السياحة
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  للووالالييةة  االلممغغريري  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  --5577

ــــــتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررققمم     ــــووققــــيي ــــخخ  ووتت ــاارريي ــــ تت

  االلننششااطط

ــــاانن    أأههدداافف  االلننششااطط ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكك ــ ــ ــ ــ ــــ مم

  االلننششااطط

  االلممالالححظظااتت  االلممششااررككنيني

بــــــلــــــديــــــات  إحياء الرتاث الالمادي  كل أسبوع  سs سهرات إنشاديه   00110011

 الوالية 

  ي المنطقةفرق ومنشد

بــــــلــــــديــــــات  ترفيهية تعارفيه  كل أسبوع  سهرات عائلية   00220022

 الوالية

  فنانني ومرسيح المنطقة ف

التواصـــــل بني شـــــعراء  كل أسبوع  جلسات شعرية   وأدبية  0033

ـــاء الــمــنــطــقـــة مــع  وأدب

 اجلمهور المثقف

بــــــلــــــديــــــات 

 الوالية

  شعراء وأدباء المنطقة  

احلـــث عـىل الـمــطـــالـعـــة  لة شهر   رمضان طي معرض خاص بالكتاب الديين   00440044

 ومالء أوقات الفراغ 

مــــــكــــــاتــــــب 

الــمــطـــالــعـــة 

 العمومية 

 

ــــمــــغــــري  –ال

 جامعة 

 

 منخرطي المكاتب 

 

مســـــــابقــة ســــــني جيم من تقــديم   00550055

 جمعية   لمسة الثقافية

التحفزي عىل   البحـــث  طيلة شهر   رمضان

 واكتساب ثقافة دينية 

ساحات عامة 

عىل مســتوى 

  بلدية المغري

  كل الفئات العمرية 
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مســـــــابقــة بالل األذان من تقــديم   000066

 م جمعية الواحة الثقافية 

تــــــجــــــري تــــــ  طيلة شهر   رمضان

التصــــــفيـــات 

عىل مســتوى 

بــــــلــــــديــــــات 

 الوالية 

 16-ســنوات  08فئة عمرية   من  

 سنة 
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