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تحتفل الجزائر على غرار جميع بلدان العالم 
باليوم العالمي للمرأة وهذا اعترافا بإنجازاتها 
في جميع المجاالت االقتصادية والسياسيةو 

االجتماعية،حيث سطر قطاع الثقافة و 
الفنون برنامجا ثريامتنوع بالنشاطات منها 

لقاءات شعرية، معارض للحلي و األلبسة 
التقليدية و الكتاب وعروض لألفالم 

والوثائقيات و حفالت فنية تراثية و ندوات 
شعرية وورشات النسيج، و مسابقات أدبية   

وفنية،و حفالت تكريم الموظفات في قطاع 
الثقافة
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 ::ببررانانممجج  ااململؤؤ  سسااتت  حتحتتت  االلووصصااييةة  

 الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي: 
  

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققببتت  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

 الطابع ال ندليس
الواكةل اجلزائرية لالإشعاع 

 الثقايف
 ةار عبد اللطيف

 
تشجيع الفناانت الشاابت 
للحفاظ عىل املو ييقى 
 الالك ييكية اجلزائرية

 

2022مارس  07  
17h00 

 01 أ مسيية فنية من اإحياء الفنانة الشابة مونيا شطال

 ةار عبد اللطيف جنوى رساع /

 
ماكنة و امهية املرأ ة يف الفن 

 التشكييل
 

2022مارس   19اإىل  08من   02 معرض فين للفنانة التشكيلية جنوى رساع 

/ 
الواكةل اجلزائرية لالإشعاع 

 الثقايف
 فرتايض

 
  الاحتفال ابليوم العاملي للمرأ ة

 و يامن املرأ ة
 

2022مارس  08  
15h00 

Unique.dzعرض الفيمل   للمخرجة بلمري عالية لويزة   03 

/ 
الواكةل اجلزائرية لالإشعاع 

 الثقايف
 افرتايض

 
  الاحتفال ابليوم العاملي للمرأ ة

 و يامن املرأ ة

2022مارس  08  
17h00 

 عرض الفيمل القصري املكتوب للمخرجة لمية براهميي
 

04 

/ 
الواكةل اجلزائرية لالإشعاع 

 الثقايف
 افرتايض

 
ابليوم العاملي للمرأ ة الاحتفال   

 و يامن املرأ ة

2022مارس  08  
19h00 

A l’ombre des motsعرض الفيمل الواثئقي  للمخرجة  
 أ مال بليدي

05 



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 3 

 :ديوان رياض الفتح 
  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

ووتتووققييتت  اتاتررخيخي  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

/ 
الاحتاة الوطين للنساء 

 اجلزائرايت

 مركز الفنون

الإبداع اليدوي للمرأ ة 
 الريفية

اإىل   07من 
مارس  10

2022 

خاص ابللباس التقليدي عرض أ زايء  01 

 02 معرض للحيل التقليدي احلرفية  ومية بسعد /

 معهد اب يتور /

 الهائةل ابجلهوة الاحتفاء
للمرأ ة من  املبذوةل و
 لفريوس التصدي أ جل

 كوروان

ال بيض النسوي يف الوقاية من معرض يربز ةور اجليش 
 جاحئة فريوس كوروان

03 

/ 
 ادلكتورة خدجية مسمل

قاعة املرسح 
 الصغري

ةور الكتاب النسوي 
 القانوين يف اجلزائر

 04 معرض للكتب و بيع ابلتوقيع

  قاعة فرانز فانون الشاعرة اجلزائرية كرمية خمتاري /

مارس 08  

 05 لقاء شعري
ابن زيدونقاعة   ييليا الفنانة /   JAZعزف عىل أ ةل البيانو بقياةة الفنان مولوة 

06 
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 مركز الفنون و المعارض تلمسان  
ةةااململالالححظظ  ااململاكاكنن  ببررانانممجج  االلننششااطط  االلننششااطط  االلتتااررخيخي  االلررمقمق   

01 

-16 -15أ ايم 
مارس  17

2022 
 

 
 

 عيد املرأ ة
 

معرض للفن التشكييل بعنوان *ريشة -1
 انىث*

 -تلمسان-علوةلةار الثقافة عبد القاةر -
 

 *fin dzابلتنسييق مع مجعية *
 

02 

مارس  1-8
2022 

اىل  17من -2
مارس  26

2022 

حفل فين بعنوان*املرأ ة مرأ ة تراثية -1
 وثقافية*

املسابقة الوطنية لعرصنة املطبخ -2
 الرتايث.
 

-مركز الفنون واملعارض محمد فراح
 -الكدية

Luxyria لتنظمي التظاهرات الثقافية واملنظمة 
 اجلزائرية للرتاث والسيياحة والصناعات التقليدية

03 
مارس  14

2022 
اليوم الوطين ذلوي 
 الاحتياجات

 العاب ترفهيية.-1
 ورشات للرمس والتلوين.-2
 عروض ترفهيية*الهبلوان*-3

-مركز الفنون واملعارض محمد فراح
 -الكدية

 ابلتنسييق مع مجعية اتقرارت للثقافة والفن.
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   االلثثققااففةة  ععربرب  االلووللايايتت::ممددييررايايتت  
  ::ااةةرراارر  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن   --0011

االلننششااططننووعع    االلررمقمق     ووتتووققييتت  االلننششااطط  اتاتررخيخي   نينيااململششاارركك  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط   الالححظظااتتااململ     

 احلكوايت : ةرةشة تراثية مع الناشيئة 01
2022مارس  01  

15:30 ا/  التعريف ابلرتاث - 
الالماةي للمرأ ة الريفية 

 ابملنطقة
 
 
 
 
 

ابراز ةور املرأ ة يف ا�ال -
 الثقايف والفين

 
 
 
 
 

 / الباحثة يف الرتاث ال  يتاذة عائشة بلبايل ةار الثقافة

02 
ا جلسة ترفهيية ال لعاب التقليدية 

 لل طفال
2022مارس  03  

15:30 ا/   
 / السييدة ليىل بلغيت. ةار الثقافة

03 
 ورشة فنية: اللعب ابل لوان لل طفال

 
2022مارس  03  

15:30 ا/   
 / ةابغ  يو ف ةار الثقافة

 أ صبوحة شعرية 04
2022مارس 04  

9:30 ا/   
 ةار الثقافة

الشاعرة حورية بكوش/ الشاعرة عيشة  /
 بويبة.

/ 

05 
ندوة فكرية: املرأ ة بني رهاانت الكتابة  

 ومتغريات التفكري امجلعي.
.2022مارس 07  

16:00 ا/   
 ةار الثقافة

ة أ  امء ابشييخ ا ة أ م  ة ا حورية بكوش ا
 اخلري بن اعبيد ا ة رشييدة بن أ عبيد.

/ 

06 
 ا ورشة الإخراج:

 
2022مارس  06  

09:00 ا/   
 / تأ طري  ال  يتاذة هنيل حدوةي. ةار الثقافة

 ورشة كتابة السيناريو : 07
2022مارس  06  

10:00 ا/   
 ةار الثقافة

 تأ طري ال  يتاذة أ  امء كبري.
 

/ 

08 
الكتابة الرسةية ورشة تقنيات 

............ 
2022مارس  07  

22:00 ا/   
 / تأ طري  القاصة أ مال هرموين. ةار الثقافة
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09 
معرض لإبداعات املرأ ة ال ةبية 
والفكرية  بتوات:  شعر، قصة، 

 رواية، مرسح، فكر، تراث.

 09اإىل  01من 
.2022مارس   
 

 / انةي توات  الابداع الفكري ةار الثقافة

11 
السيامنئية: ............ المتثيل  

 
مارس  07الثنني 

2022 
 ةار الثقافة

ميان  مبدعة من انةي السيامن واجملرجة اإ
 بوحوية.

/ 

12 
 املو ييقى: ......................

 
مارس  07الثنني 

2022 
 ةار الثقافة

مبدعة من ورشة املو ييقى والفنانة هدى 
 محوةة

/ 

13 
 الفنون التشكيلية:...........

 
مارس  07الثنني 

2022 
 / الفنانة التشكيلية : العامري  ارة ةار الثقافة

 التنشييط والإعالم: ..................... 14
مارس  07الثنني 

2022 
 / ال  يتاذة حياة ال  يتاذة حنان بطاش. ةار الثقافة

15 

معارض  و ورشات حية يف: 
النسييج، اخلياطة، الصناعة الطينية، 

احلرير، فن الرتميل، الرمس عىل 
 النقش عىل النحاس.

 09اإىل  01من 
2022مارس   

 / مجعية أ فاق ةار الثقافة

16 
ال  اطري وال حايج وال غاين  -

 الشعبية

 حفل فين ترايث -

مارس  07الثنني 
2022  09:00  

 / الفنانة فاطنة أ قبيل ةار الثقافة

 حفل فين متنوع عىل رشف املرأ ة 17
مارس  08الثالاثء 

2022 
 ةار الثقافة 

الفنانة حورية اباب رفقة فرقة ال فراح النسوية 
 عني صاحل.

/ 
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18 
معرض ل حدث الكتب الصاةرة و 
 اليت تعىن يف طياهتا مبوضوع املرأ ة

ابتداءا من 
اىل  06/03/2022
16/03/2022غاية   

املكتبة 
 الرئيسيية

 ا مصلحة تسييري الرصيد وتوجيه القراء
 

/ 

الصحراوية جلسة مع املرأ ة 19  
 

09/02/2021  
املكتبة 
 الرئيسيية

 / املرأ ة الصحراوية

20 
حفل تكرميي خاص مبوظفات 
 وعامالت املكتبة الرئيسيية أ ةرار

 
08/03/2022  

املكتبة 
 الرئيسيية

ا مصلحة التنشييط والتباةلت وال نشطة 
 الثقافية

 
/ 
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  ::االلششللفف  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن   --0022
  

االلننششااططننووعع      االلررمقمق   اتاتررخيخي    وو  تتووققييتت    
  االلننششااطط

أأ  ههدداافف    االلننششااطط     ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن    مماكاكنن  االلننششااطط  

 مسابقة أ ةبية وفنية خاصة ابملرأ ة 01
 15فيفرى اإىل  20من 

2022مارس   
تثقيفي ترفهييي لرتقية 
 القراءة واملطالعة

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية ابلشلف

خنبة من النساء 
 املبدعات

ويبث عىل حضوري 
صفحة الفايسيبوك 

 للمكتبة
 الرئيسيية

02 

معرض ال لبسة التقليدية يف شلك لوحة 
 فنية

 معرض للحلوايت التقليدية والعرصية
لبسة التقليدية والعرصية  معرض لل 

معرض املنتوجات النسوية يف خمتلف 
 ا�الت

مارس  08اىل  06من 
2022 

حياء الإبداع النسوي  اإ
الشلفي يف الرتاث 

 الالماةي

 ةار الثقافة لولية الشلف
 ) الهبو(

امجلعيات النسوية 
واحلرفيات من 
 ولية الشلف

/ 

03 
حمارضة  ثقافية فكرية بعنوان: "ةور املرأ ة يف 

 بناء جممتع مثقف يقرأ  وواعي"

2022مارس  07  
  ا( 13:00)

 

توعوي تثقيفي لرتقية 
 القراءة واملطالعة

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية ابلشلف

اجملتصة يف 
ال رطوفونيا السييدة 
 : ة/ بوشري حبيبة

حضوري ويبث عىل 
صفحة الفايسيبوك 

 للمكتبة
 الرئيسيية
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 معرض ملؤلفات الاكتبات الشلفيات 04
مارس  08و   07

2022 

التعريف ابملنتوج الفكري 
و ال ةيب النسوي لولية 

 الشلف

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
ابلشلفالعمومية   

املؤلفات و الاكتبات 
املبدعات من ولية 

 الشلف

حضوري ويبث عىل 
صفحة الفايسيبوك 

 للمكتبة
 الرئيسيية

 
معرض احللوايت التقليدية و العرصية من 
تقدمي السييدة: انةية رسايل و مدر ة 

 ال ايةي اذلهبية

2022مارس  08  
  ا( 09:00)

التعريف بقدرات املرأ ة 
 الشلفية يف جمال الطبخ و

 احللوايت
 املتحف العمويم الوطين

مدر ة ال ايةي 
 اذلهبية

/ 

 أ صبوحة  ثقافية شعرية نسوية 05
معرض كتب ملؤلفات و اكتبات من ولية 

 الشلف

2022مارس  08  
  ا( 10:00)

 

تشجيع الإبداع الفكري 
 وال ةيب للمرأ ة الشلفية

 ةار الثقافة لولية الشلف
ثةل من شاعرات 
ومؤلفات من ولية 

 الشلف
/ 

فقرة ال غاين الشعبية مقدمة خالل عرس  06
 تقليدي .

 فقرة مو ييقية متنوعة .
 فقرة عرض ال لبسة وال زايء.

2022مارس  08  
  ا( 14:00)

 

براز ملسات و ابداعات  اإ
 املرأ ة يف خمتلف الفنون

 ةار الثقافة لولية الشلف
 ) قاعة العروض(

املرأ ة الشلفية الفنانة 
و املبدعة بصفة 

 عامة
/ 

07 

 جلسة اكتب وكتاب متبوعة بأ مسيية شعرية.
2022مارس  08  
  ا( 13:00)

 
 ثقايف أ ةيب

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية ابلشلف

 الاكتبات، ال ةيبات
و الشاعرات،طبقة 

املثقفني من 
ال  اتذة والطالبات 

 اجلامعيات

حضوري ويبث عىل 
صفحة الفايسيبوك 

 للمكتبة
 الرئيسيية

08 
فين نسوي مع امجلعية العامثنية للطرب  حفل

 ال ندليس تنشطه الفنانة " بن عامر ليىل"
2022مارس  08  
  ا( 14:00)

 فين ترفهييي
املتحف العمويم الوطين 

 ابلشلف
املرأ ة الشلفية بصفة 

 عامة

/ 
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  االل  غغووااطط::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --0033

  
االلننششااططاتاتررخيخي      ننووعع  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككوونن   االلررمقمق    

 
 ةار الثقافة ابلتنسييق مع مجعية زهرة الرمال الثقافية

 التنسييقية الولئية  للحرفيات

 
 

ةار الثقافة  عبد  
 هللا بن كريو

 
معرض جامعي ) للصناعة التقليدية و احلرفية و ادليكور و احللوايت   -

 التقليدية و العرصية والتحف الفنية (
و ا�اهدات حمارضة من القاء الاعالمية  معرض لصور بعض الشهيدات  -

 نرسين جحاج بعنوان املرأ ة ال غواطية   رية و مسرية
عرض تسجيل برصي لشهاةات حية �اهدات -  

 

 
 

 10اإىل   06من 
2022مارس    

 
 
 

01 

 مجعية خري جليس الثقافية
 انةي النخةل للشعراء و املثقفني الفنان و يمي التيجاين

 
//  

قراءات شعرية -  
تكرمي احسن قصيدة و قصة و رواية فائزة يف املسابقة -  

 حفل فين خاص ابلنساء
08/03/2022  

  
02 

 ةار الثقافة  التخي عبد هللا بن كريو  ابلتنسييق مع  :
 مجعية زهرة الرمال  الثقافية
 مجعية خري جليس الثقافية

 الناةي ال ةيب  النخةل  للشعراء و املثقفني .

 
 
 
//  

 
واثئقية حول اإ هامات املرأ ة يف مجيع املياةينعرض أ رشطة   

 
مسابقة خاصة ابلعنرص النسوي )تلميذات طالبات موظفات ( يف القصيدة 

 و الرواية و الشعر
 

 
 

 10اإىل   06من 
2022مارس    
 

 
 
 

04 
 
 



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 11 

  اامم  االلببوواايقيق  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن   --0044

 ةةاارر  االلثثققااففةة  ننوواارر  ببووببككرر::  
ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق   ااململالالححظظةة  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  

ندوة فكرية ثقافية حتت عنوان :  01
السييكولوجية الثقافية الإجابية للمرأ ة 

 العامةل

2022مارس  07  
09h30 

حتتفل اجلزائر عىل غرار ةول العامل ابليوم 
العاملي للمرأ ة وختليدا حملطات التارخيية للمرأ ة 

 اجلزائرية
يف مسار نضالها الثوري وكفاهحا ا�يد من 
بداعات  هجة ومن هجة أ خرى للوقوف عىل اإ
املرأ ة ليس يف اجلانب الرتبوي والاجامتعي 

بداعاهتا الثقافية  والاقتصاةي بل من خالل اإ
براز ةورها يف تفعيل  والفنية وال ةبية واإ

احلركة الثقافية واحملافظة عىل املوروث الثقايف 
اكرة التارخيية وتر ييخه يف اذل  
 

 ةار الثقافة والفنون
 ال رسة اجلامعية
 ةاكترة وأ  اتذة

/ 

بداعات ومنتوجات  02 معرض متنوع لالإ
 املرأ ة

 معرض لل الكت الشعبية التقليدية
2022مارس  08/09  ةار الثقافة والفنون 

مجعيات وتعاونيات 
 وحرفيني

/ 

03 
حفل فين شعيب وعرصي عىل رشف 

 املرأ ة
 حفل تكرميي

2022مارس 08  / فناين أ م البوايق ةار الثقافة والفنون 
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 ممككتتببةة  ااململططااللععةة  االلععممووممييةة  ::  

  ااململالالححظظةة  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

 معرض الكتاب النسوي 01
10اإىل  05من   

2022مارس   

مشاركة املرأ ة اجلزائرية فرحهتا 
العامليبيوهما   

براز املواهب النسوية احمللية  مع اإ
 والتعريف هبا

 

 / / مكتبة املطالعة الرئيسيية

02 

 يوم مفتوح عىل الإبداع النسوي
بداعية نسوية للك  *عرض جتارب اإ

 من :
الاكتبة مسية مبارك -  
الإعالمية جرمان مسية -  

*بيع ابلتوقيع لثةل من الاكتبات 
 لإصداراهتم احلديثة

ملوظفات املكتبة الرئيسيية*تكرمي   

2022مارس  05  / كتاب وشاعرات مكتبة املطالعة الرئيسيية 

03 
معرض كتاب خاص ابلإصدارات 

 النسوية الوطنية
2022مارس 08  

 مكتبة املطالعة
 بريش

/ / 

04 
نشاطات خمصصة لسييدات مبنا يبة 

 عيد املرأ ة
2022مارس 08  

 مكتبة املطالعة
 مسكيانة

/ / 

عيد املرأ ةاحتفالية  05 2022مارس 08   
 مكتبة املطالعة
 عني فكرون

/ / 

2022مارس 08 تكرمي حافظات القرأ ن الكرمي 06  
 مكتبة املطالعة
  وق نعامن

/ / 
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   ااململرسرسحح  ااجلجلههوويي::  

  ااململالالححظظةة  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 
 معرض الصور
 معرض الكتاب

ال لبسةمعرض   

2022مارس 08  
10h00 

مشاركة املرأ ة اجلزائرية فرحهتا 
 بيوهما العاملي

 

 / / املرسح اجلهوي

02 
حمارضة حتت عنوان ةور املرأ ة يف 

 املرسح احلديث
2022مارس 08  

13h00 
 / / املرسح اجلهوي

30  تكرمي عامالت املرسح 
2022مارس 08  

14h00 
 / / املرسح اجلهوي

40  عرض مرسيح نسوي 
2022مارس 08  

15h00 
 / / املرسح اجلهوي
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  ابابتتننةة  ::    للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --0055

مقمقرراالل   ممالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششــــااطط  أأ  ههدداافف  االلننششــــااطط  اتاتررييااااخخ  ووتتووققــــييتت  االلننششــــااطط  ننووعع  االلننششااطط  

01 
دوة بعنوان:ـــن  

 رمز من رموز املرأ ة ال ورا يية
08/03/2022  

ثبات ةور املرأ ة  اإ
 ال  ايس يف الرتبية 

و املسامهة يف صناعة 
 ال جيال الناحجة

املكتبة الرئيسيية 
 للمطالعة العمومية  ابتنة

الإحتاة الوليئ 
 للنساء اجلزائرايت
 احلركة امجلعوية
 أ  يتاذات مجعيات

 الربانمج قابل للتغيري
02 

بداعات  ورشات حية يف الفن التشكييل لالإ
 النسوية

 معرض الصور الفوتوغرافية 03
لبسة التقليدية  04  معرض لل 

2022مارس  10اىل  07  

التعريف اببداعات املرأ ة 
ال ورا يية يف خمتلف 

 ا�الت 

 ةار الثقافة
و املركز الثقايف  

 فيسديس
مجعيات حمليات 

 وفنانون 
 

 معرض لاللبسة العرصية  05
08/03/2022 عرض أ زايء  06  
08/03/2022 أ مسيية اةبية  07  
08/03/2022 بيع ابلتوقيع لاكتبة من الولية  08  

09 
معرض مبسط لكتب ومؤلفات نسائية من 

 الولية
08/03/2022  ةار الثقافة  

10 
 حفل فين حتييه الفنانة احمللية

 " عاة الشاوية"
 

09/03/2022  املركز الثقايف فيسديس 

التقليديعرض للباس  11  08/03/2022  احياء عيد املرأ ة 
املدر ة اجلهوية للفنون 

 امجليةل ابتنة
طلبة املدر ة 
 وملحقاهتا
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08/03/2022 حفل فين  12  
الاحتفال ابليوم العاملي 

 للمرأ ة
 املرسح اجلهوي

 فرقة يور
 الثقافية

 

08/03/2022 عرض لالزايء  13  
الاحتفال ابليوم العاملي 

 للمرأ ة
اجلهوياملرسح   

السييدة حياة بوزارة 
 خياطة

 

 حفل مو ييقي متنوع 14
08 /03/2022 

14:00 
 مقر املعهد تكرمي موظفات املعهد

أ  اتذة وطلبة  -
 املعهد

 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 16 

  جبجبااييةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --0066
  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

  االلننششااطط
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

01 

الطبعة الثانية عرش للمهرجان الثقايف احمليل للمو ييقى 
وال غنية القبائلية ببجاية تكرميا للفنانة و ام واملرحوم ندير 

 أ يت زانيت واملرحوم طاهر خلفاوي.
مسابقة الاختيار املسيبق واختيار املرحشني.-  
تكرمي  يبع فنانني رحلوا جراء وابء كوروان. -  

كتشاف املواهب الشابة يف ميدان املو ييقى مسابقة   - اإ
 وال غنية يف بدلية  ييدي عيش.

جولت فنية مع املغنيني احملرتفني وال صوات اجلديدة  -
أ قبو،  ييدي عيش،  ةالشابة عرب بدلايت الولية مهنا: بدلي

أ كتوبر ببجاية  17والاقامات اجلامعية  ةتيفرة، أ كفاةو، برابش
القرص وأ مزيور. –  

مسابقة للنساء يف جمال الرتاث غري املاةي: -  
 * أ شويق.
 * أ ورار.

 * أ حيحال.
 * رقص قبائيل.

 

 
 
 

مارس 10اىل  06من   
2022 

 
 
 

كتشاف املواهب  اإ
الشابة يف ال غنية 
 واملو ييقى القبائلية

 
 

ةار الثقافة -  
بدلايت: -  

أ قبو،  ييدي 
عيش، تيفرة، 
.ةأ كفاةو، برابش  

الاقامات -
 اجلامعية:

أ كتوبرببجاية.17*  
 * القرص.
 *أ مزيور.

 
 

 
 
 

مديرية الثقافة و الفنون-  
ةار الثقافة -  

حمافظة املهرجان الثقايف  -
احمليل للمو ييقى وال غنية 

 القبائلية جباية
 

/ 

02 
معارض متنوعة لل عامل احلرفية للمرأ ة-  
حفل فين مع مطربني ومطرابت حملية -  

2022مارس  08  
العاملي الإحتفال ابليوم 
 للمرأ ة

 ةار الثقافة

 
مديرية الثقافة و الفنون-  

ةار الثقافة -  
 

/ 
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 ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووللييةة  ببسسككررةة  :: -0077

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظةة
  اتاتررخيخي  //تتووققييتت
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

 
 
 

 افرتايض
+ 
 فعيل

 عىل صفحة
 الفيس بوك
 اخلاص مبديرية

الفنون الثقافة و  
 
 

مجموعة من امجلعيات و احلرفني و 
 العارضني

مجعية مسيتقبل الزيبان-  
مجعية السعفة اذلهبية-  
مجعية عروس الزيبان-  
مجعية الرونق الثقافية-  
مجعية الإبداع الفكري-  

مجعية الرثاي الثقافية-  
العارضني : ليندة بلهاةف-  

 هنوةة أ مينة وفاء
 فايزة  خابوري

 

 
 
 
 
 
 
املعارضقاعة   

ةار الثقافة أ محد رضا 
 حوحو

 
 
 
 

التمنية الثقافية-  
خلق جو من التباةل الثقايف -

 الفكري
تشجيع املرأ ة املاكثة ابلبيت -

عىل الاحتاكك اب�متع و خلق 
عالقات جتارية مما يعوة عىل 

 ا�متع ابلفائدة .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مارس  08/09/10من 
2022 

 
 

 
 معرض متنوع خاص بأ نشطة املرأ ة

بداعاته :  و اإ
جناح خاص ابل الكت التقليدية-  
جناح خاص ابللباس التقليدي -

 مبختلف أ نواعه
جناح خاص ابحللوايت التقليدية-  
جناح خاص ابلصناعة اليدوية و -

 التقليدية
 

01 

 الفنانة : غازي نضرية
  كيكدة

 02 معرض للفن التشكييل
 

املرصد الوطين للمصورين 
  لامين جفافةلالفوتوغرافيني : 

معرض خاص ابلصورة 
 الفوتوغرافية

03 
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 مجعية كنوز الثقافية

 
 قاعة الفكر و ال ةب

ر اةل لل جيال حول ةور 
 املرأ ة

2022مارس  08  
10:00عىل   

حمارضة حول التارخي الثقايف للمرأ ة 
 البسكرية

04 

 
 مجعية الربامع للنشاطات الثقافية

 
 

 
 

 
2022مارس 08  

ابلطفل مجيع نشاطات خاصة 
الورشات ، الرمس عىل الوجه ، 

 احلكوايت ، القراءة
05 

 
 خنبة من ال ةيبات و الشاعرات

 
 قاعة املعارض ةار الثقافة

بداع  تشجيع املرأ ة عىل الإ
 الفكري

من 
2022مارس/08/09  

 

بداعات املرأ ة يف اجلانب الفكري  اإ
 06 و ال ةيب

/ 

 
 جنمة النايلية

 خذري عبد القاااااااةر
 عبد امحليد بلبش

املرسح البدلي وراء ةار 
 الثقافة

 ) مرسح الهواء الطلق(

  
2022مارس  09  

14:00عىل الساعة   

 
 حفل فين

 
07 

 
 افرتايض

 
+ 
 فعيل

 
 عىل صفحة

 
 الفيس بوك

 

 
 

مجموعة من املبدعات و احلرفيات 
 يف جمال الصناعة التقليدية

 
 
 
 
 
 

 قاعة املعارض ةار الثقافة
 أ محد رضا حوحو

 
 

 
تمثني ةور املرأ ة اجلزائرية يف 

التمنية الثقافية و الاقتصاةية و 
 ترقية الإبداع النسوي

 
 
 
 
 
 أ ايم

مارس/08/09/10  
عىل الساعة  2022

09:00 
 

تنظمي "ملتقى الإبداع النسوي 
"الطبعة الثالثة املتضمن معرض 
 للصناعات التقليدية و احلرف

عرض اللباس و الافرشة -
 التقليدية

عرض ال واين الفخرية و اخلشبية-  
عرض الإطباق و احللوايت -

 التقليدية و العرصية

08 

تالفناانت التشكيليا براز الإبداعات الفنية   اإ
 التشكيلية

تنظمي معرض للفنون التشكيلية-  
09 
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 اخلاص بدار
 

 الثقافة أ محد
 

 رضا حوحو
 

حفيظة شرييفي –مسيحة طهراوي 
،حلمية بلقامسي، هنيى محداين 

،أ حالم زندايق،بعييس روميسة 
 ،نرسين بن عباس

النسوية وخلق ةائرة تواصل 
مسيتدامة للمحافظة عىل 

 موروثنا الثقايف

تنظمي معرض لفن ادليكور ملكتب -
ادلرا ات لدليكور ادلاخيل 

 )محوةة عقيةل بسكرة
تنظمي معرض لفن الرمس عىل -

 الزجاج
بداع  أ عضاء انةي  ينابل الإ

الثقافةال ةيب دلار   
 

أ عضاء انةي املبدع الصغري دلار 
 الثقافة

 
 
 

 قاعة الفكر و ال ةب

 
 ترثيه الرتاث ال ةيب اجلزائري

وتمثني ةور املرأ ة اجلزائرية يف 
 ت
 

 تفعيل احلركة الثقافية ال ةبية
 

2022مارس08  
 

09:30 
 
 

2022مارس 09  
14:00 

تنظمي جلسة أ ةبية مع انةي 
الثقافة  ينابل الإبداع ال ةيب دلار 

 مع بيع ابلتوقيع لإصدارات أ ةبية .
تنظمي جلسة أ ةبية مع انةي املبدع 

 الصغري دلار الثقافة
10 

 
 مبشاركة فنانني و مطربني

 
 قاعة الزعاطشة

 
تنشييط احلركة الفنية و 
اكتشاف املواهب الشابة 
 النسوية يف جمال املو ييقى

2022مارس  08  
14:00الساعة   

 تنظمي حفل فين عائيل

11 

 املكتبة الرئيسيية موظفات املكتبة الرئيسيية 
 محمد عصايم

تكرمي مبوظفات املكتبة 
الرئيسيية و ملحقاهتا يف يوهمم 

 العاملي

 2022مارس 06من 
مارس  10اإىل غاية 

2022 

 حفل تكرمي ابملكتبة الرئيسيية
12 
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 ببششاارر::  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووللييةة --0088

 ::ممددييررييةة  االلثثققااففةة  وو  االلففننوونن  

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني المالحظات
اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

 
مجعية ثقافية نسوية 

 حملية
 

 ةار الثقافة بشار

تنشييط احمليط الثقايف  -
 بولية بشـار

بداعات املرأ ة  - التعريف ابإ
 الصحراوية .

خلاق جمـال فناي للتبـــاةل. -  
 رعــاية املواهــب الفنية
 النسوية  و ةمعهـا.

 السبت
05/03/2022  

الافتتـاح الرمساي للصالون احمليل للمرأ ة املبدعة -  01 

 ال حد
06/03/2022  

انطالق املعارض )اخلياطـة و الطارز، الصناعـة التقليديـة واحلرفيـة  -
.) 

ندوة حول ةور املرأ ة الريفية يف تطوير الإقتصاة احمليل -  
02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مشاراكت من 
 خمتلف ال عامر

 
الاكتبة العيشاوي 
 فاطمة الزهراء

 ال ثنني
07/03/2022  

مواصةل املعارض )اخلياطـة و الطارز، الصناعـة التقليديـة واحلرفيـة (. -  
مسـابقـة أ حسان أ لكـة تقليديـة. -  

بيع ابلإهداء لرواية "كوين قدرية" للعيشاوي فاطمة الزهراء -  
03 

مشاراكت من  
 خمتلف ال عامر

 الثالاثء
08/03/2022  

مواصةل املعارض )اخلياطـة و الطارز، الصناعـة التقليديـة واحلرفيـة (. -  
املسابقـة ال ةبيـة )الشعار والقصة و اخلاطرة ( -  

04 
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الفنانة حسينة  
 بشارية

 الثالاثء
08/03/2022  

حفل فين خاص ابلنساء و تكرمي الفائزات يف املسابقات -  
تكرمي السييدة زكراوي ممتحنة يف رخصة السيياقة -  

05 

 ااململككتتببةة  االلررئئييسسييييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة::  

  

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

منخرطي املكتبة  /
 ال طفال 

فضاء الطفل ابملكتبة 
 الرئيسيية للمطالعة العمومية

عىل احرتام حتفزي ال طفال 
املرأ ة من خالل الفعل 

 ال ةيب الثقايف

 05فيفري حىت  26من 
 مارس 

 10.00بداية من الساعة 

لقاء ل بيات شعرية عن املرأ ة )  مسابقة أ فضل اإ
 موهجة لل طفال( 

01 

منخرطي املكتبة  /
 ال طفال 

فضاء الطفل ابملكتبة 
 الرئيسيية للمطالعة العمومية

غرس مباةئ و قمي جيل 
 التحرير جليل الإ يتقالل

 05فيفري حىت  26من 
 مارس 

 10.00بداية من الساعة 

تلوين و أ شغال يدوية  ورشات رمس و
 )موهجة لل طفال( 

02 

املؤلفة و الاكتبة  /
 ادلكتورة محيدي جناة

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية

الإ هام يف تفعيل الفعل 
 ال ةيب الثقايف احمليل

 2021مارس 05 

 09.00بداية من الساعة 

جلسة تقدمي لكتايب ادلكتورة محيدي جناة ) 
 العامل يف أ زمة تنكرية و جاحئة كوروان (

03 

بعض املبدعات و  /
املسهامت يف الفعل 

 الثقايف احمليل

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية

الإ هام و تشجيع النسوة 
 عىل العطاء 

 2021مارس  08

 10.00بداية من الساعة 

 04 تكرمي بعض النسوة املبدعات يف يوهمن العاملي



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 22 

  ::االلببللييددةة  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --0099
  

  االلررمقمق

  

  ننووعع  االلننششااطط

  

  

  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

  

  مماكاكنن  االلننششااطط

  

  ااململششااررككنيني

  

  ااململالالححظظااتت

 

 

01 

 

بداعات املرأ ة البليدية يف  - تنظمي معرض لإ
 الصناعات التقليدية.خمتلف احلرف و 

 

 

مارس  09اإىل  06من 
2022 

بداع يف - تشجيع املرأ ة عىل الإ
 ا�ال الفين الرتايث.

 التكفل ابنشغالت احلرفيات. -

الرتوجي للمنتوج احلريف  -
 ال صيل.

 

غرفة الصناعات  -
التقليدية  و احلرف 
 ببدلية أ ولة يعيش

 

 

الولية املنتدبة  -
 لبوعينان

 

 

 ريكبدلية بوفا -

 

 مديرية الثقافة والفنون -

 

 

 غرفة الصناعات التقليدية-

 

 

 امجلعيات الثقافية-

 

 

 

 

 

 

احرتام الإجراءات  -
 الوقائية من وابء كوروان

 

 

 

 

02 

 
 معرض جملتلف ال طباق واحللوايت التقليدية -

 املعروفة يف منطقة البليدة،
 

براز املوروث الثقايف يف الطبخ  اإ
 البليدي.

 الطبخ البليدي. ترقية فن-

 

03 

 

 

حفل فين يف خمتلف الطبوع اجلزائرية من   -
حياء كوكبة من الفناانت .  اإ

 

 

 2022مارس  08

 تكرمي املرأ ة البليدية. -

الرتفيه عىل املرأ ة يف يوهما -
 العاملي.
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  االلببووييررةة  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1100

  االلررمقمق    ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط    مماكاكنن  االلننششااطط    ااململششااررككنيني    ااململالالححظظااتت  

من تنظمي مديرية 
 الثقافة و الفنون

 شاعرات

 و مجعيات ثقافية
 ةار الثقافة عيل زمعوم

 تشجيع املراة املبدعة

كتشاف املواهب الشابة  اإ
 2022مارس  07

 مسابقة يف الشعر النسوي
01 

 تكرمي بعض الفناانت و املبدعات

/ 

 

حرافيات        و 
 فناانت الولية

 و مجعيات حملية

 

 ةار الثقافة عيل زمعوم

توعية عامة للناس حول القضااي الإجامتعية و 
 الثقافية.

 الهنوض بوضع املراة يف الولية.

بداع من اجل التغيري.  الإ

زاةل حواجز  تغيري مسارات العمل التقليدية  لإ
 البنيوية و ضامن عدم اإ يتثناء اي مرأ ة.

 

 2022مارس  06

معارض خاصة ابملراة  ) معرض و بيع 
ابلهداء لاكتبات الولية، فنون 
تشكيلية، لباس تقليدي، صناعة 
الفخار، احلياكة، احليل التقليدي، 
حلوايت وأ الكت تقليدية، التحف 
 الفنية، الاعشاب الطبية... اإخل (

02 

 

مسابقة أ حسن ألكة، أ حسن لوحة 
 فنية،

 حفل فين 2022مارس  08 حفل فين ابملنا يبة حمليةفناانت  /

/ 
اكتبة، شاعرات حمليات 
 و فناانت تشكيليات

املكتبة الرئيسيية 
 للمطالعة العمومية

جتسييدا ملبدأ  تشجيع املطالعة العمومية و ترقيهتا، 
براز ثقافة الاةب احمليل و الوطين  خلق و اإ

مارس  08اإىل 01من 
2022 

بهبو املكتبة، معرض للكتاب النسوي 
معرض وليئ للفنون التشكيلية، 
مسابقة ولئية يف الشعر النسوي 

 ابلغتني العربية و الامازيغية

03 
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// 
 اكتبة حملية

 أ ةيبة

جلسة اكتب و كتاب حبضور اكتبة 
 حملية

جلسة نسوية ابإ يتضافة خشصية اةبية 
 حملية

/ 
املكتبة الرئيسيية لولية البويرة يف  

املكتبة الرئيسيية لولية عني ضيافة 
 ادلفىل
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  اتاتممننغغسستت  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1111

  االلررمقمق

  
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  ننووعع  االلننششااطط

 

01 

 معارض متنوعة

 معارض للصناعة التقليدية

 ومعارض للحلوايت العرصية

بداعات معرض للكتاب حول  اإ
 املرأ ة

 معارض لل الكت التقليدية

 

 2022مارس  05من 
مارس 10اإىل غاية 

2022 

بتداءا من الساعة  اإ

 صباحا 09:00

العرتيف ابملوروث 
الثقايف الالماةي 
 واحلفاظ عليه

خلق فرص معل للمرأ ة 
من خالل بيع املنتجات 

 املعروضة

 

هبو ةار الثقافة 
هيام  ةا ني ولت اإ

 

مباركة ، الضب خرية  نساء حرفيات: منصوري
 ، بن مسعوة

 امجلعية الثقافية اتةولكت

 الاكتبة بن عامر خوةل + أ لمني فاطمة

موكن هننان  امجلعية الثقافية اإ

 امجلعية الثقافية لل نشطة النسوية

 امجلعية الثقافية أ مرسى

/ 

 

 

02 

ماملن  القافةل الثقافية اجلوارية اإ
 ةلياس

نشاطات ثقافية وفنية موهجة 
 الكبار والصغارلفئيت 

 

 

 

 2022مارس  07

تنشييط احمليط بأ حياء 
 الولية

تقريب النشاط الثقايف 
 للمواطنني عرب ال حياء

 جويلية 05يح 

 امجلعية الثقافية رواة الفن

مزاة للفنانة شاان  تقدمي عرض اإ

عرض مو ييقى عرصية امجلعية الثقافية اإف 
 هنقار

/ 
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03 

 أ مسيية فنية نسوية

 عرض طبل

الفنانة عيدة  عرض الازايء
أ مالل املا ييرتو بوجان عبد 

 القاةر

 2022مارس  08
تنشييط الساحة الثقافية 

 والفنية
ةار الثقافة ةا ني   

هيام  ولت اإ

 فرقة عيط لينا جنوك

ن توفات مياوضااإ  امجلعية الثقافية اإ
/ 

املنتدى الثقايف فكر وفن نساء  04
 متأ لقات يف ولية اتمنغست

 2022مارس  08
ابلنساء التعريف 

 املثقفات ابلولية
ةار الثقافة ةا ني 

هيام  ولت اإ
 / نساء متأ لقات ابلولية

 عروض فللكورية متنوعة 05

 رقصة اتكواب

يصارة  عرض اإ

 تنشييط احمليط ابلولية 
  احة اول نومفرب

1954 

 امجلعية الثقافية التيسري

 امجلعية الثقافية اتكر يت هنقار
/ 
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  تتببسسةة  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1122

   ةةاارر  االلثثققااففةة  
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 
لبسة و املأ كولت التقليدية و العرصية وال شغال لل  معرض 

 اليدوية النسوية و لك ما خيص البيت التبيس
06/03/2022 

حياء منا يبة عاملية  اإ
 احتفاء ابملرأ ة

ةار الثقافة لولية 
 تبسة

 مجعيات حملية

 و فنانني
/ 02 

معرض للفنون التشكيلية مبشارك فناانت تشكيليات من 
 ةاخل الولية

07/03/2022 

 08/03/2022 أ مسيية أ ةبية نسوية متنوعة ينشطها أ ةبيات الولية 03

 ااململتتححفف  االلععمموويميم  االلووططينين  
  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

ووتتووققييتت  اتاتررخيخي  
  االلننششااطط

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط

 2022مارس  08 ورشة تلوين ورمس تتعلق بعيد املرأ ة 01
حياء املنا يبة  اإ

التحسيس ل مهية املرأ ة 
 وةورها يف ا�متع

ابتدائية حمفوظي 
 محمد

 غريب زعرة-

 رمضاين مروة-

 

/ 
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 ةةاائئررةة  ااململممتتللاكاكتت  االلثثققااففييةة  ااحملحملممييةة  
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط    االلررمقمق  

01 
زايرة ترشييدية للجمعيات 
النسوية للتعريف ابملوروث 

 ترفهية وتثقيفية 2022مارس  08 الثقايف لولية تبسة
ةارة املتاحف واملواقع  اإ
 ال ثرية لولية تبسة

 مجعية نيناء

 املياةينمجعية املثابرين لشيىت 

احتاة احلركة امجلعوية وترقية 
 املواطن

 

02 
تكرمي النساء العامالت عىل مسيتوى 

ةارة املتاحف واملواقع ال ثرية   اإ

 ااململككتتببةة  االلررئئييسسييييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ووممللححققااهتهتاا  
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

معرض للكتاب حول املرأ ة- 01  

مارس  09و 08يويم 
2022 

تكرمي املرأ ة ملا تقدمه للمجمتع 
 خاصة املرأ ة التبسيية

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
العمومية وملحقاهتا لولية 

 تبسة

شاعرات واكتبات 
 لولية تبسة

 مجعيات نسوية

 أ  اتذة وةاكترة

 الربانمج قابل للتعديل

 املرأ ةمعرض للصور حول - 02

03 
حمارضات حول املرأ ة بني ال مس واليوم يف ا�متع -

 التبيس

 تكرميات لبعض الشخصيات النسوية البارزة يف تبسة- 04

 أ مسيية شعرية نسوية- 05

 معرض للفن التشكييل واحلرف للمراة.- 06
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  تتللممسساانن::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1133
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

ابلتنسييق مع مجعية 
« Fin dz » 

مركز الفنون واملعارض،  
مجعيات ثقافية نسوية 
 وفناانت وحرفيات

 -ةار الثقافة عبد القاةر علوةل  
 تلمسان

ابراز املواهب والابداعات 
 النسوية.

 17-16-15أ ايم 

 2022مارس 
 01 معرض للفن التشكييل بعنوان "ريشة انىث"

Luxyria    لتنظمي
و     التظاهرات الثقافية 

املنظمة اجلزائرية للرتاث 
و الصناعات      والسيياحة 

 التقليدية

مركز الفنون واملعارض، 
مجعيات ثقافية، مجعيات 

 نسوية هممتة ابلطبخ.

محمد –مركز الفنون واملعارض 
 الكدية –فراح 

 الرتفيه.

ابراز املواهب النسوية يف 
الطبخ واحلفاظ عىل 
 الاالكت التقليدية.

 2022مارس  08

مارس  26اىل  17من 
2022 

 حفل فين بعنوان املرأ ة مرأ ة تراثية و ثقافية
 املسابقة الوطنية لعرصنة املطبخ الرتايث

02 

 

 الطبعة الثالثة

املتحف العمويم الوطين 
الإ اليم، فناانت للخط 

 وحرفيات.

 

 مركز ادلرا ات الاندلسيية

 

جتسييد اخلط العريب 
واحلرف العربية عىل 

 خمتلف ادلعامئ.

مارس  08اىل  04من 
2022 

 03 فيض فنان من وهران اىل تلمسان

// 
نساء رائدات يف جمالت 

 معينة
املتحف العمويم الوطين لل اثر 

 الا المية
تكرمي املرأ ة يف يوم عيدها 

 العاملي

 2022مارس  08

 10:00عىل الساعة 
 صباحا

معرض للصور بعنوان "يوميات امرأ ة عرب 
 العصور"

تكرميات خاصة ابلنساء الرائدات يف جمالت 
 معينة

04 

// 
فناانت من ةاخل وخارج 
 الولية ومجعيات حملية

ةار الثقافة عبد القاةر علوةل 
 رواق الفنون عبد احللمي مهش

لقاء الضوء عىل  التجارب اإ
الفنية للفناانت 
 التشكيليات

مارس  08اإىل  04من 
2022 

الطبعة الثالثة للصالون الوطين للفناانت 
 التشكيليات

WORKSHOP 

05 
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 الشاعرة بلجياليل عائشة //
 ةار الثقافة عبد القاةر علوةل

 بقاعة العروض الصغرى
/ 

 2022مارس  05
/14:30 

 عائشةلقاء اةيب شعري مع الشاعرة بلجياليل 

 
06 

// 

 الفنان خليل عبد العظمي

مع حرفيات يف الزي 
 التقليدي

 ةار الثقافة عبد القاةر علوةل

 ابلقاعة العروض الكربى

 

 

 2022/14:30مارس  08 تعريف ابملوروث الثقايف

حفل فين مو ييقي من تنشييط الفنان خليل 
 عبد العظمي

 

 مع عرض أ زايء تلمسانية تقليدية

07 

 قرص الثقافة عبد الكرمي ةايل النساء والفناانتمجموعة من  //
تعريف ابملوروث الثقايف 

 الالماةي
 2022/10:00مارس  08

 افتتاح املعرض مبنا يبة اليوم العاملي للمرأ ة .

معرض متنوع للمرأ ة املاكثة ابلبيت ) حرف 
تقليدية، خياطة حلوايت، ةيكور، أ شغال 

 يدوية (

 الفناانت. /معرض للفن التشكييل �موعة من 

08 

// 
ابلتنسييق مع مجعية خنساء 

 اجلزائر
املكتبة الرئيسيية للمطالعة 

 العمومية محمد ةيب
حتفزي وجتشييع املرأ ة عىل 

 الابداع الفكري
 09 2022ادلور الهنايئ ملسابقة بطةل القراءة لسينة  2022مارس  08

// 

املركز التفسريي للباس 
التقليدي ، مدر ة الفنون 

 امجليةل.

 

املركز التفسريي للباس 
 التقليدي

 

 

 مركز ادلرا ات الاندلسيية

تشجيع الابداع الفكري 
براز ماكنة املرأ ة يف بناء  واإ

 ا�متع.
 2022مارس  10

مسابقة ل حسن روبوراتج عن امه الشخصيات 
النسوية يف اجلزائر ) الاكهنة ، القايدة حلمية، 

 فاطمة نسومر.....(

النسوية عرض للوحات زيتية للشخصيات 
 التارخيية ابلتنسييق مع مدر ة الفنون امجليةل .

 عرض ل حسن الربوراتجات.

10 
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 ندوة علمية حتت عنوان "حرائر اجلزائر ".

 

// 

 

 

 

// 

 مجموعة من احلرفيات

 

 

 

 موظفات املتحف

املتحف العمويم الوطين للفن 
 والتارخي

احلفاظ عىل الرتاث الثقايف 
 الغري املاةي والتعريف به

 

ابراز ةور املرأ ة يف بناء 
 ا�متع

 

معرض للنسييج ل حد احلرفيات من ولية 
 تلمسان .

كرامية ملوظفات املتحف يف جو فين احتفال  اإ
 بعيدمه السينوي.

 

11 

  
  
  
  
  
  
  



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 32 

  تتييااررتت  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1144

  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
  اتاتررخيخي  االلننششااطط

  
  ااململالالححظظةة  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

01 
 ا معرض ال لبسة التقليدية

 أ الكت شعبية وحلوايت تقليدية

 2022مارس  06

 عىل الساعة

14:00 
 

 

براز مواهب املرأ ة التيارتية  اإ
 والتعريف

 برتاث الولية

 

 

 

 

 

براز مواهب املرأ ة التيارتية  اإ
 والتعريف

 برتاث الولية

 

 

ةار الثقافة والفنون عيل 
 معايش

 

والفنون ابلتنسييق مع قطاع الثقافة 
 مجعيات ثقافية وحرفيني حمليني

 و مجعية الفرةوس الثقافية

 

 

 

برانمج قابل 
 للتغيري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برانمج قابل 
 للتغيري

 ا مواصةل  املعارض 02

 2022مارس  07

 عىل الساعة

14:00 

03 

 ا مواصةل املعارض

 ا عرض أ زايء للباس التقليدي اخلاص ابل طفال

 مو ييقيا حفل 

 

 2022مارس  08

 عىل الساعة

14:00 

04 

بداعات املرأ ة التيارتية  ا معرض ال لبسة التقليدية خاص ابإ

 ا معرض ال الكت الشعبية واحللوايت التقليدية

ا تكرمي املرتبصات خاص يف اخلياطة واحلالقة وصناعة 
 احللوايت

 

 

 2022مارس  09

 عىل الساعة

14:00 

 

 فرندةبدار الشيباب ةائرة 

 

مديرية الثقافة والفنون ابلتنسييق مع 
 مجعية الوفاء والتواصل الثقافية
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  تتزيزييي  ووززوو::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1155

  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي    وو  
تتووققييتت  
  االلننششااطط

  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط
  ااململششااررككنيني

  ااململالالححظظااتت

01 

 ملرأ ةاب الإبداع اخلاص معرض فنون*

خفار ، زخرفة نباتية ، مارس:  08 وق *
مكرميه ، جموهرات ، مالبس تقليدية ، 
تطريز بربري ، كعك ، فنون طهيي ، 

 ... مسيتحرضات جتميل

 املرأ ة و بيع ابلإهداء عن الكتاب *معرض

 

اإىل  06من 
 مارس 10

 :اإىل احلدث هذا هيدف

 وماكفأ ة تمثني اإىل ادلعوة -
 ةمع وابلتايل ، املرأ ة معل

 .قدميةوال اجلديدة ال جيال

 الرتوجي عىل النساء مساعدة -
 أ فضل بشلك ملنتجاهتن
 .أ فضل بشلك وتقدميها

 بني اللقاءات لك تسهيل -
 .واملبدعني الفنانني

 .الريفية املرأ ة تشجيع -

 للتعريف التباةلت تعزيز-
 .التخصصات مبختلف

قامة -  .الفناانت بني روابط اإ

الثقافة ةار 
مولوة معمري و 
 ملحقهتا بعزازقة

 

*احلرفيات و 
 املبدعات

و  تالفناان
 الشعراء

 *الكتاب و ال ةابء

* امجلعيات و 
 التعاونيات الثقافية

*ورشات ةار 
 الثقافة

أ  اتذة جامعيني 
 وفنانني

تنفيذ الربانمج عائد اإىل مسيتجدات الوضعية الصحية 
يتطلهبا املرشوع للبالة و كذا الإماكنيات املالية اليت 

 املقرتح.

 و قعدة نسويةمائدة مسيتديرة  02 
مارس  07

2022 

03 
من  قراءات شعرية وغناء شعيب واشويقن

 تقدمي احلناجر اذلهبية
مارس  08

2022 
04 

حفل فين من تقدمي مجموعة من الفناانت و 
مجموعات أ ورار خلالت الفائزة يف املسابقة 

 2022الإفرتاضية لسينة 
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05 

 ال زايء ورشة

 ورشة الفخار و ورشة صنع احليل التقليدي

 فنون الطهيي ورشة

 ورشة الفن التشكييل

 شعر ورشة

اإىل  07من 
 مارس 09

2022 

 امجلهور مع اللقاء تسهيل -
 الوعي ونرش

06 

*معرض خاص جملتلف الشخصيات 
 املرسحية النسوية

 *عرض مرسحيات حول املرأ ة

اإىل  06من 
 مارس 10

املرأ ة يف جمال  نشاط تمنية -
 الفناملرسح و 

 

املرسح اجلهوي 
 اكتب اي ني

 

 تالفناان*

* امجلعيات و 
 التعاونيات الثقافية

 

عائد اإىل مسيتجدات الوضعية الصحية   تنفيذ الربانمج
 للبالة

  

07 

 * معرض خاص ابملنا يبة

 *مائدة مسيتديرة

 * قعدات أ ةبية و شعرية

 *ورشات بيداغوجية

اإىل  07من 
 مارس 09

2022 

 املرأ ة قدرات تعزيز -
 حنو التحرك عىل وتشجيعها

بداع  ادلمع تقدمي خالل من الإ
 مسريهتا طوال لها

 

املكتبة الرئيسيية 
للمطالعة 
 العمومية

 

و  تالفناان *
 الشعراء

 *الكتاب و ال ةابء 

*ورشات ةار 
 الثقافة 

أ  اتذة جامعيني 
 وفنانني
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08 
 عروض أ فالم  يامنئية  -

 عرض لناةي السيامن -

اإىل  06من 
 مارس 10

 متحف السيامن
خمرجات و 

منتجات و نساء 
 الفن السابع
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  ااجلجلززاائئرر  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1166
اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت    ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

  االلننششااطط
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

 

 

حياء  ماكن اإ
املنا يبة قابل 

 للتغيري

العمومية املكتبة الرئيسيية للمطالعة  -
 لولية اجلزائر

 -حرفيات -امجلعيات الثقافية النسوية-
 أ ةيبات -مبدعات

 مجعية حواء -

 مجعية الابتسامة -

 مجعية زهرة بالةي –

 مجعية  فري –

 مجعية فن وأ صاةل –

 مجعية أ لوان ال ندلس –

 مجعية السعاةة النسوية –

 مجعية بن كحةل للفنون امجليةل -

 

 

 

 قلعة اجلزائر

 السلطانةار 

 

 

تشجيع الابداعات 
النسوية خاصة املرأ ة 
 املاكثة يف البيت

براز وتشجيع املواهب  لإ
 وتمثني ةورها يف ا�متع

 

 08اإىل  05من 
 مارس

2022 

بداعات النسوية -  وعروض تنظمي معارض لالإ
 لل زايء ومسابقات يف الطبخ واحللوايت.

 :معرض متنوع جملتلف ال نشطة اليدوية واحلرفية -

 الطرز -خياطة-الرمس عىل احلرير -

 .قعدة عامصية تقليدية -

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 التشكيلية للوحاتمعرض  -

 
02 

لقاءات شعرية نسوية -  03 اإ
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  ااجلجلللففةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1177

 ممددييررييةة  االلثثققااففةة  وو  االلففننوونن  
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  االلننششااططووتتووققييتت  اتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ووننااململششاارركك  ااململالالححظظااتت

الربانمج قابل للتعديل 
حسب الظروف 

املسيتجدة وحاةل تعليق 
النشاطات يف 
 الفضاءات العامة

موظفات قطاع الثقافة 
 ابجللفة

املرسح اجلهوي 
املرحوم ''أ محد بن 

 بوزيد''

تمثني جمهوةات املرأ ة 
 العامةل ابلقطاع 

مارس   10امخليس 
2022 

ابتداء من الساعة 
 زوالا 14:00

 01 تكرمي النساء العامالت بقطاع الثقافة

 02 حفل فين عىل رشف املرأ ة اجللفاوية )مشرتك(
 الرتفيه عن العائالت

 ةةاارر  االلثثققااففةة  ااببنن  ررششدد  
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ووننااململششاارركك  ااململالالححظظااتت

الربانمج قابل للتعديل 
الظروف حسب 

املسيتجدة وحاةل تعليق 
النشاطات يف الفضاءات 

 العامة

عارضون + مجعيات 
نسوية + حرفيات + 
 شاعرات + فناانت

قاعة العروض بدار 
 الثقافة ابن رشد

براز  متكني املرأ ة من اإ
بداعاهتا  قدراهتا واإ

مارس    08اإىل  06من 
ابتداء من الساعة  2022

 التا عة صباحا

النسوية )اللباس التقليدي، حيل معرض الإبداعات 
 وأ ةوات الزينة(

01 

تشجيع املبدعات عىل 
ثبات اذلات الإبداعية   اإ

ابتداء  2022مارس  07
 من الساعة العارشة صباحا

 02 الفاءات شعرية نسوية بعنوان ''نساء متأ لقات''

املرسح اجلهوي املرحوم 
 ''أ محد بن بوزيد''

 الرتفيه عن العائالت

 2022مارس   10امخليس 

 14:00ابتداء من الساعة 
 زوالا

 03 حفل فين عىل رشف املرأ ة اجللفاوية )مشرتك(
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 ااململككتتببةة  االلررئئييسسييييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  ججاماملل  اادلدليينن  ببنن    ععدد  ابابجلجلللففةة  
  ممالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 

اليوم العاملي للمرأ ة تنظمي احتفالية مبنا يبة 
ملوظفات املكتبة الرئيسيية وملحقاهتا مع 
تكرمي النساء  أ عضاء النواةي الفاعةل يف 

 املكتبة الرئيسيية

عىل الساعة  2022مارس08
10:00 

تكرمي النساء املوظفات  
يف املكتبة الرئيسيية 

 وملحقاهتا
 / املكتبة الرئيسيية

الربانمج قابل للتعديل حسب الظروف 
وحاةل تعليق النشاطات يف  املسيتجدة

 الفضاءات العامة

 برانمج قمل وكتاب 02
عىل  2022مارس 08

 14:00الساعة 
تقدمي كتاب للجمهور مع 
 تنظمي جلسة بيع ابلتوقيع

قاعة احملارضات ابملكتبة 
 الرئيسيية

ا يتضافة اكتبتني من ولية 
اجللفة لتقدمي مؤلفاهتم 

 للجمهور

   ببنن  ببووززييدد  ابابجلجلللففةةااململرسرسحح  ااجلجلههوويي  ااململررححوومم  أأ  محمحدد  
ووتتووققييتت  تتااررييخخ   أأههدداافف  االلننششااطط ممككاانن  االلننششااطط  ووننااململششاارركك ااململالالححظظااتت

 االلررققمم ننووعع  االلننششااطط االلننششااطط

الربانمج قابل للتعديل 
حسب الظروف 

املسيتجدة وحاةل تعليق 
النشاطات يف الفضاءات 

 العامة

الشخصية الفنية املكرمة 
وضيوف من ةاخل 

وخارج الولية ابلإضافة 
الإعالمية لل رسة 

طارات نسوية من ا�متع  واإ
 املدين

املرسح اجلهوي املرحوم 
 ''أ محد بن بوزيد''

براز اإ هامات املرأ ة يف  اإ
ا�ال الثقايف والفين 

والتأ كيد عىل ةورها يف 
 2022مارس   10امخليس  ا�متع

 14:00ابتداء من الساعة 
 زوالا

أ محد بن  معرض للصور ا�سدة لنشاطات املرأ ة ابملرسح اجلهوي
 بوزيد

01 

 02 حفل فين عىل رشف املرأ ة اجللفاوية )مشرتك(
 الرتفيه عن العائالت

التعريف بسرية وخصال 
الفنانة ايمينة يف جانهبا 
 املرسيح ل ول مرة

 03 تكرمي الفنانة ايمينة واحلكواتية بن صاحل فضيةل
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  ججييججلل::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1188

  ممالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  يفيف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط    ننووعع  االلننششااطط  ططببييععةة  االلننششااطط  االلررمقمق

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 صالون املرأ ة اجليجلية

  معارض للحرفيات

 الاهامتم ابملرأ ة عىل العموم

 و تشجيعها  عىل ممار ة حياهتا

 و موهبهتا

ةماهجا يف احلياة الثقافية خاصة  و اإ
 املاكثة ابلبيتاملرأ ة 

براز العاةات و التقاليد و احلفاظ  و اإ
بداعاهتا  علهيا و تسليط الضوء عىل اإ

 ال ةبية

 

 

مارس  01يف الفرتة املمتدة من 
 2022مارس  08اإىل غاية 

 عىل مسيتوى ةار الثقافة

 و الفنون معر أ وصديق جبيجل

 

 

 

 

 امجلعيات الثقافية

و بعض الفاعلني يف 
 احلقل الثقايف

 ابلوليةو الفين 

تعديل سطر قابل لل الربانمج امل
 

 

 معرض للفن التشكييل و ورشة يف فن الرمس 

 معرض اللباس التقليدي

 معرض للكتاب خاص ابلاكتبات اجليجليات

 معرض للتحف الفنية و الرمس عىل الزجاج ، 

 و ا�وهرات التقليدية

 يف الشعر النسوي' "جلسة شعرية حتت شعار 'املرأ ة 

 معرض للحلوايت التقليدية

تكرمي بعض الوجوه النسوية و اليت تركت بصمة يف  تكرميات 02
 الساحة الثقافية 

بداعية يف الولية  و الفنية و الإ

 

تسليط الضوء حول بعض الوجوه 
النسوية و التعريف هبا و الاحتفاء 

 هبا

 2022مارس  08

 الثقافةعىل مسيتوى ةار 

 و الفنون معر أ صديق جبيجل
 حفل غنايئ ابملنا يبة حفل فين 03
 عزف عىل أ ليت الكامن و القيطار  وصالت مو ييقية 04
 قراءات شعرية  05

 و قصصية

قراءات لكوكبة من شاعرات ولية جيجل و بيع 
 ابلتوقيع
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    ططييفف  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --1199

  

  ممالالححظظااااااااااااااااااتت

  

  ااململششااررككوونن  يفيف  االلننششااطط

  

  مماكاكنن  االلننششااطط

  

  

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

  

  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط

  

  اامسمس  االلننششااااااااااااااااااطط

  

  للررمقمقاا

 

/ 

 

 -مبدعات من ولية  طيف-مجعيات حملية
مديرية النشاط -غرفة الصناعة التقليدية

 امجلعية الوطنية لالحتاة النسايئ-الاجامتعي

 

 الهبو الرئييس

 الثقافةبدار 

 

 

بداعات املرأ ة  براز اإ اإ
السطايفية يف شيىت 

 ا�الت

 

 2022/ 03/  08اإىل  05من يوم : 

  ا 18:00 ا اإىل  09:00من الساعة 

 

بداعية  معارض فنية اإ
للمرأ ة السطايفية يف شيىت 

 ا�الت

01 

 

/ 
 مجموعة من ال  اتذة فاعالت يف الولية

 

 قاعة احملارضات

 بدار الثقافة

 

 

حتص املرأ ة مواضيع 
 املاكثة يف البيت

 

 07/03/2022يوم : 

  ا 14:00عىل الساعة 

 

ندوة نسويه يدور 
موضوعها حول ةور املرأ ة 
يف نشأ ة لنشئ متبوعة 
 بقراءات شعرية نسويه

 

02 

 

 

/ 

 مجموعة من الفنانني احملليني
 القاعة الكربى

 بدار الثقافة

 

 

 

 08/03/2022يوم : 

  ا 14:00عىل الساعة 

 

حفل فين  غنايئ خاص 
 ابلنساء

03 
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الاحتفال ابليوم العاملي 
 للمرأ ة

 

 

 

 

/ 

 

التعاونية الثقافية الفنية  رصح الفن 
 اجلزائري

 بدار الثقافة

 

 

الاحتفال ابليوم العاملي 
 للمرأ ة

 

 

 08/03/2022يوم : 

  ا صباحا 10:00عىل الساعة 

 

 

 عرض مرسيح لل طفال

 

04 

 

/ 
 بدار الثقافة أ رلواكن امجلعية الثقافية الفنية

 

الاحتفال ابليوم العاملي 
 للمرأ ة

 

 

 

 08/03/2022يوم : 

  ا صباحا 10:00عىل الساعة 

 

 05 عرض مرسيح لل طفال

 

/ 
نتاج املرسح اجلهوي العلمة لسينة   2021اإ

 

قاعة العرض 
ابملرسح اجلهوي 

 العلمة

 

الاحتفال ابليوم العاملي 
 للمرأ ة

 

 

 08/03/2022يوم : 

  ا 14:00عىل الساعة 

بعنوان  عرض مرسيح 
 "موت اذلات الثالثة"

06 
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/ 
 ابلتنسييق مع ا�لس الشعيب البدلي العلمة

 

قاعة العرض 
ابملرسح اجلهوي 

 العلمة

 

الاحتفال ابليوم العاملي 
 للمرأ ة

 

 

 08/03/2022يوم : 

 

 

معرض : "أ لبسة 
وحلوايت " خاص 

 ابملنا يبة

 

07 

 

/ 

 الشعيب البدلي العلمة ابلتنسييق مع ا�لس

 

 

قاعة العرض 
ابملرسح اجلهوي 

 العلمة

 

الاحتفال ابليوم العاملي 
 للمرأ ة

 

 08/03/2022يوم : 

 

 

 تكرميات

 

08 
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    ععييددةة  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2200
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  ووااللتتووققييتت  االلتتــااررخيخي  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ااململككــــاانن  ااململششااررككوونن  يفيف  االلننششااطط  ممالالححظظااتت

/ 

 

 

ةار الثـقافة ابلتنسييق مع غرفة 
الصناعة التقليدية واحلرف  

 لولية  عيدة

 

 

 

 ةار الثـقـافـة

 

 

 

تشجيع احلرفيات والهنوض 
بداع  ابلصناعات التقليدية وبعث الإ
برازه  النسوي يف خمتلف ا�الت واإ

 للجمهور

 

 

 

مارس   06/07/08أ ايم 
2022 

 :معرض احلرف والصناعة النسوية

 احللوايت التقليدية والعرصية   -

 .صناعة العجائن  -

 .منتوجات المتور  -

 .التقليدية والطرز  ال لبسة -

 .ال واين الطينية والفخار  -

 .منتوجات احللفاء   -

صناعة لوازم العروس والتحف  -
 .الفنية 

 .صناعة مواة التجميل الطبيعية  -

 .النبااتت الزتيينية  ) البسـتــلـة (  -

 .صناعة الشموع والعطور   -

 

 

 

 

 

01 

 

/ 

 

/ 

 

         الفناانت:                  
 -منور مباركة -بن حدة حمجوبة
 عقيدة فاطمة

 

 ةار الثـقـافـة 

 

حتفزي الطاقات النسوية يف جمال 
الفن التشكييل من خالل 
 الاحتاكك وتباةل اخلربات

 

 

 

 

  ريشة الفنون التشكيلية النسوية 

02 
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مارس  06/07/08أ ايم  
2022 

/ 

 

من تأ ليف و تقدمي الفنانة 
 حمفوظي حبرية

 

 املرسح اجلهوي

 

 

بداعي النسوي  الاهامتم ابجلانب الإ
. 

 تشجيع الفناانت اجلزائرايت

 الثنني

 2022مارس  07

 

" النايج ملرسحية مرسحية ةقراء
 "متبوعة مبداخالت نقدية

 

03 

/ 

 

 هبو املكتبة املكتبة الرئيسيية

 

التعريف ببعض الشاعرات و  -
الاكتبات عىل املسيتوى احمليل و 

 .الوطين

 

 مارس 09اىل  07من 
2022 

 

معرض لصور ال ةيبات اجلزائرايت 
 والاكتبات املنطقة

 

 

04 

/ 

 

 تعاونية أ نيس الثقافية

 ااا  طيف ااا

 

عاةة الرتبية  عيدة  .مؤ سة اإ

ابلتنسييق مع املرسح اجلهوي 
  عيدة –

 

ثراء النشاطات  املسامهة يف اإ
 الثقافية 

عاةة الرتبية   ) املرسح ( مبؤ سات اإ
. 

 

 الثالاثء

 2022مارس  08

 

  ا10:00

  ا14:00

 

 

 

 

 ؤ سةملتكرمي عامالت ا

عرض مرسيح من نوع املونولوج " 
 مريومة "

 

 

 

 

05 
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/ 

 

 

 الشعبية اا  عيدة ةمجعية الثقاف

 

 

 املرسح اجلهوي

 

املسامهة يف تشجيع املواهب 
الشابة وخلق جو من الرتفيه 

 لنساء والعائالتل 

 

  ا14:00

 

 حفل فين مو ييقي
 

 

06 

/ 
 

 الاكتبة خدجية قاةري

املكتبة الرئيسيية /قاعة 
 الندوات

يف احلياة اليومية  املرأ ةابراز ةور  -
 .و الاةبية

التعريف ببعض الشاعرات و  -
الاكتبات عىل املسيتوى احمليل و 

 .الوطين

 

تشجيع الكتابة النسوية وخصوصا  -
 .املبتدئاتالاكتبات 

 الثالاثء

 2022مارس 08

  ا14:00

 

 ''الكتابة النسوية''ندوة اةبية حول 

 الا يتاذة خدجية قاةري تأ طري،من 

 

 

 

07 

 

// 

 مديرية الثقافة

ابلتنسييق مع املكتب الوليئ 
 لإحتاة الوطين للنساء اجلزائرايت

الطفوةل عياةة ال مومة و 
 "محدان خبتة"

 تضامنا مع النساء املريضات

 الثالاثء 

 2022مارس 08

10:00 

زايرة تضامنية لعياةة ال مومة و 
 الطفوةل 

 

 

08 

/ 

 مديرية الثقافة

 ةار الثقافة

ابلتنسييق مع املكتب الوليئ 
 لإحتاة الوطين للنساء اجلزائرايت

 

 

 ةار الثـقـافـة

 

 

 

 

 الثالاثء 

 2022مارس 08

 معرض للمرأ ة املبدعة-

لكمة ال مينة الوطنية لإحتاة النساء -
 اجلزائرايت

 لكمة السييد وايل الولية-

 

 

09 
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، مجعية أ حباب اليوم الثقافية   -
 منارص أ مسهان مبشاركة الفنانة

املسامهة يف تشجيع املواهب 
الشابة وخلق جو من الرتفيه 

 لنساء والعائالت.ل 

 متنوع. حفل فين- 14:30

 تكرميات -

/ 

 

مجموعة كبرية من الشاعرات و 
 الاةيبات عىل املسيتوى احمليل

 

 

 املكتبة الرئيسيية

 قاعة الندوات

 

 

 

 

التعريف ببعض الشاعرات و  -
الاكتبات عىل املسيتوى احمليل و 

 .الوطين

 

 الثالاثء

 2022مارس  08

  ا15:00

 

أ مسيية أ ةبية خاصة ابلاكتبات 
 واملبدعات تتضمن :

 قراءات شعرية وقصصية

 مداخالت حول املنا يبة

 

 

 

10 

 

 

/ 
 

 ميان قويدرياإ الاكتبة 
 املكتبة الرئيسيية

تشجيع الكتابة النسوية وخصوصا 
 املبتدئاتالاكتبات 

 الثالاثء

 2022مارس  08

  ا16:00

حفل بيع ابلتوقيع لرواية  يبل 
 السالم للاكتبة اميان قويدري

 

11 
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  ::    ككييككددةةللووللييةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2211
  

  ننووعع    االلننششــااطط  االلررمقمق
  اتاتررخيخي

  وو  تتووققييتت  االلننششااطط
  ممالالححظظااتت  ااململششااررككوونن  مماكاكنن    االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

01 
 

 معرض للحرف والصناعات التقليدية

 10اإىل    07من  
 2022مارس 

قامة معرض              يسعى قرص الثقافة لسكيكدة هبذه املنا يبة  اإىل اإ
براز  املوروث الثقايف  للحرف و الصناعات التقليدية و هذا  لإ

اجلزائري املتنوع و املتعدة و  احلفـاظ عليه ،  ابلإضافة اإىل التعريف 
مبنتوجات احلرفيات وخلق جو من التنافس  و تباةل الافاكر بني 
براز ادلور الاجيايب للمرأ ة احلرفية  احلرفيات و املبدعات و كذا  اإ

قرص الثقافة 
 لسكيكدة

 ماكل شيبل

 

 حرفيون من ةاخل

 الولية و خارج

/ 

02 

 حفل فين

عىل رشف املرأ ة اجلزائرية ابلضافة 
 اىل عرض ال زايء

 2022مارس  08

 خلق جو من الرتفيه و الإ يمتتاع  للعائالت و امجلهور السكيكدي

 و تشجيع الفنانني  من ةاخل و خارج الولية

 ابلإضافة اإىل التعريف ابلعاةات و التقاليد اجلزائرية 

 التقليدي و العرصيفامي خيص اللباس 

قرص الثقافة 
 لسكيكدة

 ماكل شيبل

 فنانون

 من ةاخل

 و خارج الولية

 عارضات أ زايء

/ 

03 
تكرمي وجه نسايئ ممزي معروف   
 عىل لساحة احمللية أ و الوطنية

 2022مارس  08

ادلور الكبري اذلي تلعبه املراة اجلزائرية يف الهنوض ابلفعل الثقايف           
قتصاة الوطين من خالل  و مسامههتا يف رفع التحدايت و تطوير الإ
بداعاهتا الفنية و منتوجاهتا املمتزية ابلضافة اىل فرصة  تقيمي املرأ ة  اإ

 للتقدم  احملرز اذلي حققته يف شيىت ا�الت 

افة قرص الثق
 لسكيكدة

 ماكل شيبل

 / املرأ ة املكرمة 
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04 

 أ مسيية أ ةبية بعنوان قرأ ت كلك 

 مسابقات ثقافية خاصة ابملرأ ة

 تكرميات  

 

 

 2022مارس  08

 صباحا 14:00

حياء اذلكرى و تقدمي  اإصدارات جديدة ملبدعات حمليات       اإ
ابلإضافة للتذكري بدور املرأ ة والإشاةة بعطاهئا يف اجملتلف ا�الت 

بداعية  الإ

 

املكتبة      
 الرئيسيية

 

مبدعات+ نواةي 
 ثقافية 

التنسييق مع 
 النواةي الثقافية

05 

 

معرض كتاب  املرأ ة املبدعة من 
 الرصيد املعريف 

 

 مارس 10اإىل 08من

 16:00اإىل 09:00

 التعريف ابملبدعات يف الكتابة النسوية  
 املكتبة الرئيسيية

 
/ 

توفري  فضاء 
خاص ملطالعة 
أ ي كتاب من 
 املعرض

06 

معارض متنوعة + أ مسييات شعرية+ 
 2022مارس  08 مسابقات 

 زوالا 14:00
بداعية التذكري بدور املرأ ة والإشاةة بعطاهئا يف اجملتلف ا�الت  الإ

بعض املكتبات 
 البدلية.

رواة املكتبة+ 
 مبدعات

/ 

07 

"  أ مسيية أ ةبية بعنوان "قرأ ت كلك

 مسابقات ثقافية خاصة ابملرأ ة

 تكرميات  

 

 

 

 

 2022مارس  08

 صباحا 14:00

حياء اذلكرى و تقدمي  اإصدارات جديدة ملبدعات حمليات       اإ
ابلإضافة للتذكري بدور املرأ ة والإشاةة بعطاهئا يف اجملتلف ا�الت 

بداعية  الإ

 

 املكتبة الرئيسيية

 

مبدعات+ نواةي 
 ثقافية

التنسييق مع 
 النواةي الثقافية
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08 

 فرق و مجعيات

للكبار خاص   عرض مرسيح
 ابلنساء

08/03/2022 

14.00 

 

 ثقايف ترفهييي

قاعة عيسات 
 ايدير

 

 / 

09 

 معااااااااااااارض خمتاااااااالفة

احللوايت العرصية و التقليدية و -
 التغدية الصحية

 اخلياطةو الطرز و الافرشة

 ادليكور

 التجميل الطبيعي

 الفخار

 احليل

 تنسييق الوروة الطبيعية

مارس  08اىل  06من 
2022 

بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعهاتسليط الضوء   عىل اإ
 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.

ةار الثقافة محمد 
 رساج

مديرية الثقافة ، ةار 
الثقافة ابلتنسييق مع 
مجعيات ثقافية: حواء 
الثقافية، أ مل لرعاية 
الشيباب ، جسور 
اخلريية ،الهنضة لوروة 
اجلزائر ،نشاطات 

 الشيباب

 

/ 

10 

فين يف طابع املالوف مع الفنان حفل 
 أ محد شاكط

 وصةل غنائية لفرقة العيساوة

07-03-2022 
بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعها  تسليط الضوء عىل اإ

 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.

قاعة العروض 
الكربى  دلار 
 الثقافة محمد رساج

ةار الثقافة ابلتنسييق 
مع مجعيات ثقافية و 
 فنانني الولية

/ 
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11 
 

 عروض أ زايء

-03--08و  07اايم 
2022 

بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعها  تسليط الضوء عىل اإ
 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.

قاعة العروض 
الكربى  دلار 

 الثقافة

ةار الثقافة ابلتنسييق 
مع مجعيات ثقافية من 

 ولية  كيكدة
/ 

12 

 

 منوعحفل فين غنايئ 

 

08-03-2022 
بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعها  تسليط الضوء عىل اإ

 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.

قاعة العروض 
الكربى  دلار 

 الثقافة

ةار الثقافة ابلتنسييق 
مع فنانني من ولية 

  كيكدة
/ 

 معرض فرةي للفن التشكييل 13
اىل  08من    08مارس اإ

 2022أ فريل 
بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعها تسليط  الضوء عىل اإ

 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.
رواق الفنون 
 امجليةل دلار الثقافة

 / الفنانة بورشاق الهام

 معرض للفن التشكييل 14
اىل  08من    08مارس اإ

 2022أ فريل 
بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعها  تسليط الضوء عىل اإ

 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.
رواق الفنون 
 امجليةل دلار الثقافة

فناانت تشكيليات 
 من ولية  كيكدة

/ 
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15 
حفل الاختتام و تكرمي املشاراكت 

 يف املعرض
 2022مارس  08من  

بداعات املرأ ة يف خمتلف ا�الت و تشجيعها  تسليط الضوء عىل اإ
 عىل ابراز مواههبا و الرتفيه عهنا.

قاعة العروض 
الكربى  دلار 
 الثقافة

 / املشاراكت يف املعرض
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    ييييدديي  ببللععببااسس::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2222

 ةةاارر  االلثثققااففةة  

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  تتووققييتت  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 
معرض نسوي للفنون 

 التشكيلية
 2022مارس  08اإىل  06من 

 الثقافة والفنون ةار

 " اكتب اي ني"

 امجلعية الثقافية

بداع اجلزائري"  " ريشة الإ
/ 

 2022مارس  08 حفل فين متنوع 02
 ةار الثقافة والفنون

 " اكتب اي ني"

 امجلعية الثقافية

 " نور مكرة"
/ 

 ااململرسرسحح  ااجلجلههوويي  

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  تتووققييتت  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 
تكرمي خاص بعامالت 
املرسح من طرف مدير 

 املؤ سة

 2022مارس  08

 الفرتة الصباحية
 / عامالت املرسح املرسح اجلهوي  ييدي بلعباس

02 

 نشاط فين

احتفالية خاصة عىل 
 رشف املرأ ة

 2022مارس  08

 الفرتة املسائية
 / فرقة مو ييقية املرسح اجلهوي  ييدي بلعباس
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   للللممططااللععةة  االلععممووممييةةااململككتتببةة  االلررئئييسسييييةة  

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  تتووققييتت  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 
املرأ ة و ةورها يف 

 الكفاح )نسامئ(
 2022مارس  08

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية "قباطي محمد"

املكتبة الرئيسيية للمطالعة العمومية "قباطي محمد" 
 ابلتنسييق مع 

 ةوحة الفكر و ال ةب فرع  ييدي بلعباسمجعية 

/ 

02 
تكرمي بعض جماهدات 

 املنطقة 
 2022مارس  08

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية "قباطي محمد"

املكتبة الرئيسيية للمطالعة العمومية "قباطي محمد" 
 ابلتنسييق مع منظمة أ بتاء ا�اهدين

/ 

 

03 
الاحتفال ابلعيد العاملي 
 للمرأ ة اترخي و بطوةل  

 2022مارس  12
املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية "قباطي محمد" 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة العمومية "قباطي محمد" 
 ابلتنسييق مع مجعية فهرس النور 

/ 

04 
عرض كتب يربز ةور 

 املرأ ة يف ا�متع 
 2022مارس 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية "قباطي محمد" 

 / املكتبة الرئيسيية للمطالعة العمومية "قباطي محمد" 
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  ::ععننااببةة  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2233
 

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  تتووققييتت  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق  

01 

 

 

 

لغاز الشعبية تظاهرة ال ايم  الوطنية لل 
 والبوقالت

لغاز الشعبية عرب الإذاعة اجلهوية -  مسابقة لل 

 2022مارس  03

  ا 16:00

 

التعريف ابملوروث  -
الثقايف الالماةي ملنطقة 
حيائه واحلفاظ  عنابة، واإ

 عليه

 الإذاعة اجلهوية

 الإذاعة اجلهوية

 املرسح اجلهوي

 مجعية خطوة أ مل الثقافية

 

/ 

 تراثية تتضمن: قعدة  -

مداخالت مع لك من ادلكتورة بريكة  -
بوماةة، ال  يتاذة نذير شاليل، وال  يتاذ 

الهاةي طرشة حول التعابري  الشعبية وماكنهتا 
 يف ا�متع

 عرض بوقالت مع "زهرة الفل" -

 فواصل غنائية )غناء ترايث حميل ( -

 توزيع اجلوائز عىل الفائزين يف مسابقة ال لغاز

 2022 مارس 05

 14:00عىل الساعة 
 / املرسح اجلهوي تقامس الاحتفال ابذلكرى

02 
معرض خاص بصور " مبدعات املرسح 

 اجلزائري "
مارس  08و   07

2022 
 تقامس الاحتفال ابذلكرى

املرسح اجلهوي " عز ادلين 
 جمويب " عنابة

/ / 

 2022مارس  07 حفل فين متنوع 03

 

 تقامس الاحتفال ابذلكرى

 

اجلهوي " عز ادلين املرسح 
 جمويب " عنابة

 فرقة مو ييقية

 بونة -أ وركسرتا  
/ 
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 تقامس الاحتفال ابذلكرى 2022مارس  08 عرض مرسيح خاص  ابلنساء 04
املرسح اجلهوي " عز ادلين 

 جمويب " عنابة
 / فرقة نسوية للمرسح

 الإبداع النسويمعرض  05

 10اإىل  08من 

 2022مارس  

  ا 09.00من 

  ا16.00اإىل 

 هبو ةار الثقافة -
براز خصوصية العاةات و  - اإ

 التقاليد العنابية و نقلها لل جيال.
 / امجلعيات الفاعةل حمليا ووطنيا -

06 

 عرض تنشييطي -

 يف طابع العيساوة/

 أ و  الفللكور )مزوة(

 

 2022 مارس 08

  ا 13.30

   احة ةار الثقافة -
 فرقة فنية / مو ييقية -

 من املدينة.
/ 

07 

 جلسة مع الفنانتني الكبريتني مسرية حصراوي  -

و فتيحة  لطان، تتخللها وصالت مو ييقية 
 و مشاهد متثيلية

 2022 مارس 08

  ا 14.30

القاعة الصغرى ةار 
 الثقافة

 

 املطربة زهوة كنوين. - التحفزي عىل العطاء املسيمتر -

 / ورشة املو ييقى دلار لثقافة -

08 

املثقفة يف بناء ا�متع مداخةل حول ةور املرأ ة 
 العرصي

الكتاب ال ةيب النسوي من رصيد   معرض
 املكتبة 

 

 2022مارس  08

 

 اإحياء اليوم العاملي للمرأ ة

 

 املكتبة الرئيسيية
/ 

البث الإذاعي يف نفس 
 اليوم

09 

 قعدة خاصة ابلزي -

 مرفوقة بأ غاين الفقريات. العنايب ال صيل،

املساهامت يف توزيع شهاةات املشاركة عىل  -
 التظاهرة.

 2022 مارس 10

  ا 14.00

 

 هبو ةار الثقافة
التعريف مبمزيات الزي العنايب 

 التقليدي

مجعية الرونق العنايب لإحياء املوروث  -
 الثقايف.

 امجلعية الولئية لرتقية السيياحة/ عنابة. -
/ 
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  ققااململةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2244

  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
أأ  ههدداافف  
  االلننششااطط

  ااململالالححظظةة  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني

01 

 معرض للفنون التشكيلية-

معرض للحرف و الصناعات  -
التقليدية ، أ لبسة ، أ فرشة، حلوايت 

 تقليدية

05/03/2022 

 اكمل اليوم
 ثقايف فين

 مديرية الثقافة

+  و الفنون لولية قاملة+ةار الثقافة عبد ا�يد الشافعي
 مجعيات نسوية انشطة

ةار الثقافة عبد ا�يد 
 الشافعي

/ 

02 

لقاءات شعرية  أ مسيية أ ةبية و اإ

+ 

 مداخةل حول املنا يبة

05/03/2022 

  ا 14:00
 ةار الثقافة عبد ا�يد الشافعي ثقايف أ ةيب

ةار الثقافة عبد ا�يد 
 الشافعي

/ 

03 

لقاءات شعرية  أ مسيية أ ةبية و اإ

+ 

 مداخةل حول الإبداع

 

06/03/2022 

  ا10:00
 ةار الثقافة عبد ا�يد الشافعي ثقايف أ ةيب

ةار الثقافة عبد ا�يد 
 الشافعي

/ 

04 
 مواصةل املعارض +

لقاءات شعرية  قراءات  أ ةبية و اإ

07/03/2022 

  ا10:00

 ثقايف

 أ ةيب فين
 ةار الثقافة عبد ا�يد الشافعي

ةار الثقافة عبد ا�يد 
 الشافعي

/ 
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05 

حياء مجعية جسور حفل  - فين من اإ
 الثقافية والفنية لولية قسينطينة

 + تورزيع الشهاةات

 و اجلوائز التكرميية

07/03/2022 

  ا14:00
 ثقايف  فين

 مديرية الثقافة والفنون لولية قاملة

+ 

 ةار الثقافة عبد ا�يد الشافعي

 

 

ةار الثقافة عبد ا�يد 
 الشافعي

/ 

لقاءات شعريةقراءات  أ ةبية و  - 06  اإ
08/03/2022 

  ا 10:00
 مديرية الثقافة والفنون لولية قاملة +مجعية كتاب البديل ثقايف أ ةيب

قا�ة احملارضات مبقر 
مديرية الثقافة والفنون 

 لولية قاملة
/ 

 حفل فين متنوع- 07
08/03/2022 

  ا14:00

 ثقايف

 فين
 ةار الثقافة عبد ا�يد الشافعي

ا�يد ةار الثقافة عبد 
 الشافعي

/ 
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  ققسسييننططييننةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2255
  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

  االلننششااطط  

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

01 
 معرض الكتاب اخلاص -

بداعات املرأ ة  ابإ

 اإىل 07من 

 2022مارس  09
عاليم، تثقيفي -  اإ

 املكتبة الرئيسيية

 نطورمصطفى 

 للمطالعة العمومية

/ 
 من تنظمي:

 املكتبة الرئيسيية للمطالعة العمومية

 معرض للفنون التشكيلية - 02
 اإىل 07من 

 2022مارس  09
 فين، اإعاليم -

 املكتبة الرئيسيية

 مصطفى نطور

 للمطالعة العمومية

مبدعات املدر ة  -
 اجلهوية

 للفنون امجليةل

 من تنظمي:

 العمومية املكتبة الرئيسيية للمطالعة

 ابلتنسييق مع:

 املدر ة اجلهوية للفنون امجليةل بقسينطينة

 قراءات شعرية - 03

 الثنني

 2022مارس  07

 صباحا 10.00

 تثقيفي -

 املكتبة الرئيسيية

 مصطفى نطور

 للمطالعة العمومية

 مبدعات املدينة -
 من تنظمي:

 املكتبة الرئيسيية للمطالعة العمومية

04 

 ابلتوقيعمعرض جامعي وبيع  -

 ملؤلفات مجموعة من مبدعات

 ولية قسينطينة

 الثالاثء

 2022مارس  08

 صباحا 10.00

تمثني وتشجيع  -
بداع الفين دلى  الإ
املرأ ة يف عيدها 

 العاملي.

اتحة الفرصة  - اإ
للمبدعات لالحتاكك 

 قرص الثقافة

 محمد العيد أ ل خليفة

 الشاعرات: -

 * أ  امء مطر

 * مجيةل زنري

 * حبيبة محمدي

 من تنظمي:

 مديرية الثقافة والفنون لولية قسينطينة
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ابمجلهور وعرض 
نتاهجم الثقايف ونقل  اإ
جتربهتم لل جيال 

 الصاعدة.

حتسيس املبدعني  -
ال فاق اليت  مبختلف

يوفرها هلم القطاع ل 
 يامي يف جمال ةمع 
املؤلفني واحلقوق 

 ا�اورة

 * ةغار رقية

 * رقية لعوير

 * شهرزاة بن يونس

 * صليحة نعيجة

 * فاطمة الزهراء بيلوك

 رعالروائية: أ مال دل -

الروائية:  هام  -
 بوخروف

05 
 عرض مرسيح بعنوان: -

 "أ رامــــل"
 مساء 14.00

حياء احتفالية  - اإ
 اليوم العاملي

مارس  08للمرأ ة 
2022 

 املرسح اجلهوي

 محمد الطاهر الفرقاين

 لقسينطينة

 فرقة مرسح قسينطينة -
 من تنظمي:

 اجلهوي لقسينطينةاملرسح 
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  ااململددييةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --2266

  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
اتاتررخيخي  وو  
تتووققييتت  
  االلننششااطط

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط
مماكاكنن  
  االلننششااطط

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني

01 
 لفن التطريز التقليدي و تزيني البيوتتا عة الولئية ال  ال ايم

 الوليةا يتقبال املبدعات املشاراكت من خمتلف ارجاء 

 السبت

مارس  05
2022 

براز و تشجيع لك ما هو تقليدي وجب علينا احلفاظ عليه  اإ
حياء عاةات و تقاليد ولية املدية مع ما تلتقي فيه و تتداخل  واإ

 مع عاةات و تقاليد أ خرى من خمتلف مناطق الوطن. 

قامة معرض متنوع طيةل أ ايم التظاهرة متكني مجهور ولية  اإ
نتاج احمليل خاصة التقليدي املدية من زايرته  لالإطالع عىل الإ

 منه

 احملافظة عىل الرتاث الثقايف احمليل و ترقيته 

تمثني الابتاكرات الفنية يف جمال فن التطريز التقليدي و تزيني 
 البيوت

 ةار الثقافة
يف جمال مبدعات 

 اخلياطة و الطرز
/ 

02 

 تزيني البيوتلفن التطريز التقليدي و تا عة الولئية ال  ال ايم

معرض الابداعات النسوية يف جمال فن  أ جنحةتدشني و زايرة 
 وصناعة ال الكت التقليدية التطريز التقليدي و تزيني البيوت

 الاعالن الرمسي عن افتتتاح التظاهرة

 ال حد

مارس  06
2022 

الساعة 
10:00 

 ةار الثقافة

 

يف جمال مبدعات 
 اخلياطة و الطرز

/ 

03 

 لفن التطريز التقليدي و تزيني البيوتتا عة الولئية ال  ال ايم

 ا يمترار املعرض

بداعات املرأ ة يف  ندوة ثقافية مشرتكة لفائدة السييدات موضوعها "اإ
ظل جاحئة كوروان" مبشاركة ممثلني عن:  مديرية الصحة، امحلاية 

 املدنية ، ادلرك الوطين ،جامعة ادلكتور حيي فارس، مديرية التجارة.

ثنني  الإ

مارس  07
2022 

الساعة 
10:00 

 ةار الثقافة

مديرية 
الصحة،مديرية 
امحلاية املدنية، 

جامعة ادلكتور حيي 
فارس،مديرية 
 التجارة،

/ 
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04 

 لفن التطريز التقليدي و تزيني البيوتتا عة الولئية ال  ال ايم

 ا يمترار املعرض

ولية حفل فين عىل رشف املبدعات املشاراكت و  ائر  ييدات 
 حتييه مجعية أ نغام زرايب لولية املدية املدية

 توزيع شهاةات املشاركة

لفن التطريز  تا عةالولئية ال  ال ايمالاختتام الرمسي لفعاليات 
 التقليدي وتزيني البيوت

 الثالاثء

مارس  08
2022 

الساعة 
10:00 

 ةار الثقافة

 

مجعية أ نغام زرايب 
 للمو ييقى ال ندلسيية

 املدية.لولية 

/ 
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  ممسسييتتغغاامنمن::  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووللييةة  --2277

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

 

 

01 

 

بداع النسوي  الطبعة الثالثة مللتقى الإ

 

 من

 2022مارس   06
 اإىل

 2022مارس  11

 ابرزا ادلور الرايةي للمرأ ة احلرفية  -

ظهار الطاقات واذلوق املمتزي عند املرأ ة  -  اإ

اتحة فرصة لتباةل اخلربات واملهارا -   تاإ

 

 

 

 

 

 ةار الثقافة 

 

 

 

 

 

 

 نساء حرفيات  -

 

 املرأ ة تالصالون الوطين ل بداعا 02

 من

 2022مارس  07 

 اإىل

 2022مارس  11

 تمنية قدرات املشاراكت  -

احلفاظ عىل أ وجه الثقافة و الرتاث احمليل من لباس تقليدي ،   -
 أ طباق تقليدية

 أ انمل نساء  يف الفن التشكييل . -

 2022مارس  08 حفل فين 03

 

 خلق جو من الهبجة و الرسور  -
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04 
 معرض فين

 ورشات متنوعة

 من

 2022مارس  05 
 اإىل

 2022مارس  08 

 احلرفيةابرزا ادلور الرايةي للمرأ ة 
املكتبة الرئيسيية 
 للمطالعة العمومية

 هممتني

 أ طفال

 

 2022مارس  08 عروض مرسحية 05
 خلق جو من الهبجة و الرسور  -

 

 فنانني  املرسح اجلهوي

 مرسحيني
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  ممسسييييةلةل::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--2288

  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت

  االلننششااطط
  ااململالالححظظةة  اا  ململششااررككنيني  االلننششااططمماكاكنن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط

 قراءات شعرية نسوية 01
05/03/2022 

  ا صباحا 10:00

الإحتفال ابليوم 
 العاملي للمرأ ة

 مكتبة ةار الثقافة
 حياة بوخلط-

 عبديل كرمية-

/ 

 عرض مرسيح مونولوج بعنوان )أ  وة ال مل ( 02
05/03/2022 

  ا مساءا 14:00

قاعة العروض بدار 
 الثقافة

 اتكوشترمي -

 

03 
بداعات املراة-  معرض وليئ لإ

 ورشة حية لفناانت تشكيليات-

 03/2022/ 06من 

 03/2022/ 08اإ ىل

  ا 09:00من 

  ا 17:00اإىل 

قاعة العروض بدار 
 الثقافة

 مجعيات وحرفيات نسوية-

فناانت تشكيليات من -
 :الولية

حرضابش  لمية،طبويس 
 فاطمة وشوتةل نور الهدى

 حمرتف ابملنا يبةحفل فين  04
08/03/2022 14:00 

  ا مساءا
قاعة العروض بدار 

 الثقافة

 بريش رحاب-

 الشاب السعيد املسيييل-

 الشاب الصغري-

05 
 معرض كتب )مهسة حريرية يف كتاب املرأ ة املسييلية (-

 معرض اكتبات من رمح احلضنة )صور و ري(-

08/03/2022 

  ا صباحا 09:00

لتفات للمرأ ة  الإ
ةماهجا يف  واإ

 ا�متع

سيية املكتبة الرئي 
 للمطالعة العمومية

 بوةراي بلقامس

املكتبة الرئيسيية للمطالعة -
 العمومية
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من  حمارضة حول مفهوم النسوية وال نثوية وال ةب النسوي-
 تقدمي ادلكتورة :اكهية ابهية جامعة  املسييةل

 لقاءات شعرية نسوية لشاعرات من الولية :-

 بن حلمية  عيدة ، مقري زهية ، الهدى علية.

براهميي.- مرأ ة العام الاكتبة والشاعرة :عفاف حسيناء اإ  اإ

بداع - امجلعية الولئية بصمة اإ
 لرتقية املرأ ة والفتاة ابملسييةل

 تمثني املرأ ة من خالل ر ومات للفنان نرص ادلين ةينيه- 06
08/03/2022 

 

الإحتفال ابليوم 
 العاملي للمرأ ة

 املتحف العمويم

 الوطين

 نرص ادلين ةينيه

 

 

 

 
  
  

  
  

  



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 66 

  
  ممععسسككرر::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--2299

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 

 معرض يضم:

جناح للباس التقليدي ) البلوزة، اجلالبة، الربنوس، الكسا، 
مجلعية الإبداع للصناعة الفيشو، رسوال اللوبيا، العاممة (  
 التقليدية

جناح املنتجات احلرفية التقليدية )منتجات النحاس، الفخار، 
اخلزف، اجلدل ولوازم  قدمية ( مجلعية التواصل لرتقية احلرف 

 والصناعة التقليدية

جناح للطبخ الشعيب ) الكسكس، الرشمش، الكرسة، 
ل لرتقية الرفيس، الرقاق، املدلوك، الروينة( مجلعية التواص

 احلرف والصناعة التقليدية

جناح اخلياطة اليدوية التقليدية )الزربية، املفروشات، الهدااي 
ومسيتلزمات اخلياطة( مجعية جسور ال مل النسوية لل جيال 

 املسيتقبلية

 جناح للوحات الفنية  التشكيلية .

 اإىل غاية 06من 

08/03/ 2022 

مفتوح للزائرين طيةل أ ايم 
 املعرض

والتعريف ابملنتوج  الرتوجي 
احمليل للمرأ ة املعسكرية  وفتح 
أ فاق ومد جسور مع ال خر 
هبدف تالحق املعارف و 

 التجارب

 ةار الثقافة 
 امجلعيات  النسوية احمللية

 واملبدعات

تنرش جل ال نشطة عىل مواقع الصفحة الرمسية 
ملديرية الثقافة والفنون واملؤ سات حتت 

 الوصاية

02 

 معرض يضم:

 للكتاب اإصدارات بأ قالم مبدعات من اجلزائر،جناح 

 ملبدعات من اجلزائر، ةجناح خاص ابلصور الفوتوغرافي

 اإىل غاية 06من 

08/03/ 2022 

مفتوح للزائرين طيةل أ ايم 
 املعرض

اغتنام هذه املنا يبات  
 للتعريف  ابلإبداع النسوي

وا يتقطاب  املامر ني اجلدة 
 والهواة لولوج عامل الإبداع

 

ة الرئيسيية املكتب
 للمطالعة العمومية

/ 
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 اإىل غاية 06من  أ بواب مفتوحة  عىل الورشات  امليدانية  03

08/03/ 2022 
 ةار الثقافة  اكتشاف املواهب وتأ طريها

املنخرطني يف الورشات 
 وامجلعيات الثقافية

 حفل فين  04

 عرض لل زايء
07/03/2022 

 الرتفيه

 الرتوجي  والتسويق للتصاممي 
 فرقة مداحات نسوية الثقافةةار 

 الفنان الكوميدي احللو ةار الثقافة الرتفيه 08/03/20222 عرض فين كوميدي 05

 08/03/2022 حفل فين  عىل رشف املسينني  06

  أ  16:00
 الرتوحي  والرتفيه عن  املسينني

ةار املسينني 
 خصيبية  معسكر

 مجعية فللكورية حملية

 08/03/2022 حفل فين طريب شيبايب  07

  أ  14:00

الرتوحي  والرتفيه عن  املرأ ة 
 املعسكرية

 فرقة فنية  عرصية ةار الثقافة 

حصة ثقافية بعنوان : " معامل وا ترشافات "من تقدمي انةي  08
 بيت احلمكة

 

08/03/2022 

  أ  17:00
 التعريف ابملنا يبة

 املكتبة الرئيسيية 

 للمطالعة العمومية
 انةي بيت احلمكة

ندوة  فكرية حول املرأ ة   وانشغالهتا وكذا ال فاق و  09
 التطلعات 

08/03/2022 

  أ  10:00

فتح  جمال  أ مام املهمتني و 
املشيتغلني يف  امليدان اذلي 

 يعىن ابملرأ ة

املكتبة الرئيسيية 
 للمطالعة العمومية

 أ  اتذة وكتاب  وهممتني

براز القدرات  ال ةبية  09/03/2022 أ مسيية أ ةبية 10  الاكتبات واملبدعات ةار الثقافة اإ
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  ووررققةلةل::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--3300
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

 

 

 

 

 

 

 

 

// 

ةار الثقافة مفدي زكراي ابلتنسييق مع : 
 عارضات/ فناانت اةبيات /شاعرات

 

 

 

 

 

 

مفدي زكرايء ةار الثقافة 
 ورقةل

 

 

 

 

 ا ابراز ابداعات املرأ ة 

ا خلق نوع من التنافس وكسب 
 اخلربات بني املشاركني 

 ا تشجيع عىل 

 الابداع النسوي 

 

 2022مارس  06يوم 

 صباحا 10:00ابتداء من الساعة 

 افتتااااااح معارض :

 ا معرض لإبداعات املرأ ة العرصية

 ا معرض للفنون التشكيلية

 للكتاب  ل خر اصدارات الاةبيةا معرض 

01 

متسابقات يف ا�ال حتت ارشاف 
 ا يتاذة يف ا�ال وخبرية يف التجميل

 2022مارس  06يوم 

 زوالا 14:00ابتداء من الساعة :

 ورشة يف احلالقة

 العرصية والتجميل

02 

 انةي الاةيب اخليام

 شاعرات وأ ةيبات

 2022مارس  07يوم 

 زوالا 16:00 ابتداء من الساعة :

 امسيية اةبية:

 ا قراءات شعرية

 ا  قراءة يف كتاب 

03 

 حرفيات يف جمال صناعة احللوايت
 2022مارس  08يوم 

 صباحا 11:00ابتداء من الساعة

 مسابقة يف

 احللوايت العرصية

04 

 ا الفنان حلسن زرقون

 ا الفنان كرايب حلسن

 ا الفنان صاحل اوعراب

 ا الفنانة رانية

 2022مارس  08يوم 

 مساء 15:00ابتداء من الساعة 

 حفل فنااااااي

 تكرمي املشاركني يف املسابقات واملعارض

05 
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 اكتبات /اةيبات

 شاعرات

هبو املكتبة الرئيسيية 
للمطالعة العمومية التيجاين 

 محمد وررقةل

ا التعريف ابلرصيد الواثئقي 
 للمكتبة

ا التعريف ابإ هامات املرأ ة يف 
 جمال الكتاب

 

 2022مارس  10اىل  06من 

 صباحا ومساء

 

 ا معرض كتاب حتت موضوع

 " ابداعات نسوية "

06 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة ابلتنسييق مع 
: ا اتدة جامعيني /مبدعات يف جمال 
 الاةيب /نواةي للقراءة /مجعيات نسوية

املقهيى الاةيب للمكتبة 
الرئيسيية للمطالعة العمومية 

 ورقةلالتيجحاين محمد 

 تشجيع املواهب الابداعية للمرأ ة

 مسامهة املرأ ة يف جمالت الاةبية

 2022مارس  08يوم 

 صباحا 10:00ابتداء من الساعة : 

ا ندوة حول " الابداع الاةيب النسوي " يقدهما لك من 
ادلكتورة : احالم معمري ا احالم بن الشييخ لكية 

 الاةاب ورقةل

 ا قراءات اةبية

07 
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  ووههرراانن::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --3311

 المتحف العمومي الوطني زبانة وهران  

 دار الثقافة  زدور ابراهيم القاسم  
اتاتررخيخي    وو  تتووققييتت        أأ  ههدداافف  االلننششااطط  ننووعع    االلننششااطط  االلععددةة

  االلننششااطط
  ااململالالححظظةة  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط

 :أ ايم ابداعات املرأ ة اجلزائرية  01

بداعات  املرأ ة اجلزائرية  -  معرض متنوع حيتوي عىل اإ

 معرض للفن  التشكييل    -

 معرض احلرف التقليدية   -

 

   

 

تربز هذه النشاطات ةور املرأ ة يف 
خمتلف ا�الت عىل أ هنا عنرص 

 فعال يف ا�متع 

 08اإىل  03من 

 2022مارس  

 عىل الساعة:

14:00    

 

 

 مقر ةار الثقافة 

 هية قاعة البا

 مجعية   الشمس -

 خنبة من الفناانت -

 غرفة الصناعات التقليدية  -

 

02 
حوار مفتوح حول ةور  املرأ ة يف احلركة امجلعوية تنشطها السييدة خبرية  -

 نبية رفقة فاعالت مجعوايت :

- 

 

 2022مارس  06

 عىل الساعة:

15:00 

 مقر ةار الثقافة

 قاعة الباهية

 الفاعالت امجلعوايت

 نبيةخبربة 

 قلويس هوارية

 راحبة صاحل

 حورية كوايك

 

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

 متحف زابنة مجعية ثقافية الربانمج قابل للتغيري
اظهار قدرات املرأ ة يف جمال احلرف 

 والصناعات
 ة 00 ا 14عىل  2022مارس  07

معرض اللباس التقليدي وخمتلف احلرف 
 من صنع املرأ ة

01 
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03 

حفل الفين مبنا يبة الاحتفال ابليوم العاملي للمراة من   مجعية  -
 معمل

 : قراءات شعرية  و نرثية نسوية-

 

تربز هذه النشاطات ةور 
املرأ ة يف خمتلف ا�الت عىل 
 اهنا عنرص فعال يف ا�متع

 

 2022مارس  08

 عىل الساعة:

14:00 

 

 

 قاعة املغرب

امجلعية الثقافية  
 *معمل*

عايدة  عدي فاطمة 
 بوزاةة

 –زهرة برايح 

–فاطمة غريب
 –بوشنتوف خدجية 

/ 

   متحف السينماتيك 
  

  ااململالالححظظااتت    ااململششااررككنيني    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط    ننووعع  االلننششااطط    االلررمقمق  

عرض فيمل جزائري "ورةية" للمخرج  01
 حويدق 

مارس عىل  08الثالاثء 
  15الساعة 

فيمل ثوري حييك معاانة 
 املرأ ة 

 / خمرج الفيمل والطامق الفين  السييناميتيك 

 678" نساء احلافةليعرض فيمل مرص  02
 "للمخرج محمد  ةيب  

مارس عىل 09ال ربعاء
  15الساعة 

فيمل مرصي حييك معاانة 
 املرأ ة املرصية يف ا�متع

 / الفيمل والطامق الفينخمرج  السييناميتيك

عرض فيمل جزائري " القلعة" للمخرج  03
 محمد شوخي

مارس عىل 10امخليس 
 15الساعة 

موضوع الفيمل حول املراة 
 اجلزائرية

 / خمرج الفيمل والطامق الفين السييناميتيك
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  االلببييضض::للووللييةة  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --3322
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

01 
معرض للحيل ، أالكت شعبية ،البسة قبائلية 
ابلتنسييق مع مجعية البيئة واحملافظة عىل الرتاث 

 الثقايف

 10اىل غاية  06من 
 2022مارس 

حتريك الفعل الثقايف ابلولية 
وجتشييع املبدعني الثقافيني من 

 خمتلف مناطق الوطن

الثقافة هبو ةار 
 والفنون محمد بلخري

مجعية من ولية جباية وولية 
 وهران وولية معسكر

/ 

02 

معرض ابد عات املرأ ة أ لبسة ،صناعات 
تقليدية،أ لبسة عرصية وتقليدية،صناعة 

عطور،صناعة مواة التنظيف. أ الكت شعبية، 
 الطبخ احلديث، حالقة نساء

مارس  08و 07يويم 
 طيةل اليوم 2022

الثقايف ابلولية  حتريك الفعل
 وجتشييع املبدعني الثقافيني احملليني

هبو ةار الثقافة 
 والفنون محمد بلخري

مجعيات نسوية 
،حرفيات،منتسييب التكوين 
املهين،منتسييب مؤ سات 

 مصغرة اقتصاةية

/ 

03 
خراج  تقدمي مونوةراما أ وجاع الصمت نص واإ
 قاندي أ محد  هشام  أ ةاء ومتثيل طاهري فتيحة

 2022مارس  07

  ا 17.00

تشجيع ممار ات املرسح عىل 
 العطاء الثقايف

قاعة ةار الثقافة محمد 
 بلخري

 / فرقة مجعية بوةرقة للمرسح

 معرض فنون تشكيلية نسوية 04
مارس  08و 07يويم 

2022 
حتريك الفعل الثقايف ابلولية 
 وجتشييع املبدعني الثقافيني احملليني

هبو ةار الثقافة 
 بلخريوالفنون محمد 

 / فناانت من ولية البيض

05 
حفل فين نسوي من تنشييط فرق حملية 

 ،والقاءات شعرية ،وعرض أ زايء
 2022مارس  08يوم 

حتريك الفعل الثقايف ابلولية 
 وجتشييع املبدعني الثقافيني احملليني

قاعة احملارضات  يامن 
 كسال  ابقا

الفنان شييخ  لامين،الفنانة 
ولية عبةل، عارضات ازايء من 

 البيض
/ 

  
 
 



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 73 

  االلزيزييي::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --3333

اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككوونن  ااململالالححظظااتت
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  

 

 

 

 

/ 

 فناانت تشكيليات

 

 

 

 ةار الثقافة

املكتبة الرئيسيية 
للمطالعة 
 العمومية

نتاج الفين للمرأ ة  معرض الإ

اإىل  06من 
10/03/2022 

 الصالون الوطين للفنون التشكيلية النسوية  ريشة املرأ ة
01 

 مجعيات نسوية

08/03/2022 

 

 

 

 معرض لل الكت التقليدية والعرصية

لبسة والنسييج  التقليدي   والعرصي-  معرض لل 

 معرض للجلوة والسالةل-

 معرض حلالقة النساء-

 لاكتبات ومؤلفاتمعرض 

 الطبوع(عرض أ زايء ) مجيع 

 توزيع  مطوايت للتعريف ابملرأ ة الريفية-

02 

أ  اتذة + انشطون 
 مجعويون

تسييلط الضوء عىل املرأ ة املاكثة 
 يف البيت خالل حياهتا اليومية

07/03/2022 

 

واجلانب يوم ةرايس حول ةور املرأ ة املاكثة يف البيت ) العمل البييت 
 الاقتصاةي بني رعاية ال طفال والعمل

03 
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 وجوه أ ةبية و ثقافية
تدعمي التعارف بني مثقفات 
ثراء املكتسيبات  املنطقة واإ

 

 

08/03/2022 

 

 

 

 

 

08/03/2022 

 

 

 

 

08/03/2022 

 أ صبوحة  أ ةبية
04 

 مجعيات نسوية
احملافظة عىل ال الكت التقليدية 

 كرتاث مع عرصنهتا

 مسابقة ما رت شاف

 أ لعاب تقليدية نسوية

05 

 06 قعدة نسوية+ مسابقات متنوعة الرتفيه واملنافسة املنطقةفنانو 

نتاهجا وطرق تسويقه مجعية اكفل اليتمي  التعريف ابإ
 

 معرض ال رمةل املنتجة

07 

 فناانت حمليات
 ياحملافظة عىل الرتاث الالماة

برازه  للمنطقة واإ
  هرة فنية تراثية حملية 08/03/2022

08 

 09 تكرميات  نساء ممتزيات يف املنطقة  وجوه أ ةبية وثقافية /
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  ببررجج  ببووععررييررجيجي::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--3344
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

/ 
ابلتنسييق مع مجعية 
 الزهور للمرأ ة والفتاة

 الثقايفالتعريف ابملوروث  ةار الثقافة محمد بوضياف
مارس  08اإىل  01من 

2022 
لبسة التقليدية واملأ كولت الشعبية والرتاث  معرض لل 

01 

 التعريف بفناانت الولية ةار الثقافة محمد بوضياف فناانت الولية /
مارس  08اإىل  01من 

2022 
 معرض الفن التشكييل للفناانت التشكيليات من الولية

02 

/ 
مجعية املنار للفنون 

 الثقافية
 التعريف ابملوروث الثقايف ةار الثقافة محمد بوضياف

مارس  08اإىل  01من 
2022 

 معرض الصناعات التقليدية واحلرف
03 

 ةار الثقافة محمد بوضياف ةار الثقافة محمد بوضياف /
التشجيع عىل املطالعة 

 واملقروئية
 أ مسيية أ ةبية نسوية ) قراءة يف كتاب ( 2022مارس  06

04 

 2022مارس  06 التعريف ابملوروث الثقايف ةار الثقافة محمد بوضياف الثقافة محمد بوضياف ةار /
 * أ انشييد وأ غاين شعبية نسوية فرةية وجامعية

 * ورشة يف الرمس عىل الزجاج

05 

 

/ 
ابلتنسييق مع مجعية 
 الزهور للمرأ ة والفتاة

 مسابقة ال الكت الشعبية 2022مارس  07 التعريف ابملوروث الثقايف ةار الثقافة محمد بوضياف
06 

/ 
ابلتنسييق مع مجعية 
 الزهور للمرأ ة والفتاة

 ةار الثقافة محمد بوضياف
/ 

 

 2022مارس  08

 

 * مسابقة مجيةل الربج

 * عرض أ زايء للزي التقليدي وحفل الإختتام

07 



 
نتاج الثقايف   2022مارس  08بعيد املرأ ة الربانمج الاحتفال  ------------------------------------------------------------------------------------------------والفين مديرية تنظمي توزيع الإ

 76 

ˇ̌
ˇ̌

ˇ̌

ˇ̌
ˇ̌

/ 

 

 

 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 وليةاااالعمومية ل

 برج بوعريرجي

+ 

 ال  اتذةمجموعة من 

 مجعيات +

 

 

 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 وليةاااالعمومية ل

 برج بوعريرجي

 

 

 

 

التعريف ابدلور الفعال 
 اذلي تلعبه املرأ ة يف ا�متع

 

 

 2022 مارس 08

 صباحا 9:00  من

 هناية النشاط اإىل غاية

معرض الكتاب من رصيد املكتبة خاص ابلاكتبات * 
 . واملؤلفات

القراءة وةور ال م يف حتفزي أ بناهئا مداخةل حول * 
 . وتشجيعهم عىل املطالعة

 . الاكتبة" حلمية هرموش" منوذج للمرأ ة الناحجة* 

 . أ مسيية شعرية نسوية* 

مرسحية  بعنوان "املرأ ة"من تقدمي مجعية صناع * 
 . البسمة

مداخةل حول املرأ ة العامةل وكيفية التوفيق بني بيهتا * 
 . وعائلهتا ومعلها

كرمي جماهدة أ و فنانة حملية مع توجهيها لكمة لنساء ت* 
 . اليوم

تكرمي النساء العامالت ابملكتبة الرئيسة للمطالعة * 
 ." بو ام محمد" العمومية  

 

 

08 
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  ببووممررةةااسس::    للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--3355
  االلــممالالححظظااتت    االلــممششااررككوونن    مماكاكنن  االلننششااطط    أأ  ههدداافف  االلننششااطط    تتــــااررخيخي  وو  تتووققييــــتت  االلننششــــااطط    ننااااووعع  االلننششااطط    االلررمقمق  

01 

 أ  يبوع الـمرأ ة الـمبدعة

بداع   - معارض  متنوعة يف الإ
 ال ةيب و الثقايف

بداع الفن التشكييل -  معارض يف اإ

بداع فين غنايئ  -  اإ

تكرميات خاصة لنخبة من النساء  -
 الناحجات يف خمتلف ا�الت

 مسابقات متنوعة -

و الزي عرض أ زايء يف الرتاث  -
 التقليدي  اجلزائري

 

 

مارس  08اإىل  05من 
2022 

 16:00اإىل  ا  09من  ا 

 

اكتشاف املواهب و الطاقات  -
بداعية الشابة و النسوية يف  الإ
مياةين الفنون الثقافية و الفنية و 

 تشجيعها 

خلق جو من النشاط الثقايف و  -
 الفين و الرتفهييي 

تشجيع الفرق الفنية عىل الإبداع  -
 نسوي ال 

اتحة فرص الاحتاكك بني  - اإ
الفناانت و املثقفات لتباةل التجارب 

 و اخلربات 

خلق جو من التنافس الاجيايب  -
 بني املبدعات من خمتلف البدلايت 

نتاج   - تمثني ما حتقق يف مياةين الإ
الفين و الفكري يف خمتلف املناهل 

 و الفروع الثقافية .

          التعبري ابلعرفان و التقدير    -
و التكرمي للك الفناانت الناشطات 

هبو ةار الثقافة " رشييد 
 مميوين "

 مجعيات ثقافية و فنية -

فناانت و مبدعات يف  -

 خمتلف التعابري الفنية

 نساء ماكثات يف البيت -

 حرفيات و أ ةيبات -

ابلتنسييق مع 
  ccremمؤ سة 

 لتنظمي الـمعارض
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و احلائزات عىل جوائز يف خمتلف 
 ا�الت الفنية              و الثقافية 

02 

 2022مـــارس  06 أ مسيية شعرية خاصة ابلـمرأ ة

 10:00ابتداء من  ا  

تشجيع و اكتشاف املواهب  -
 الشابة  يف جمال الشعر 

خلق جو من النشاط الثقايف و  -
 الفين و الرتفهييي دلى النساء

قاعة العروض التابعة دلار 
خنبة من شاعرات ولية  - الثقافة " رشييد مميوين " 

بومرةاس )الشعر الفصيح ، 
 الشعيب ، ال مازيغي (

 

03 
حفل فين غنايئ مو ييقي موجه 
للنساء و من تنشييط فنانة جزائرية 
 )  وف حتدة لحقا (

 2022مـــارس  08

  14:00ابتداء من  ا 

الثقايف و خلق جو من النشاط  -
الفين و الرتفهييي دلى النساء يف 
 يوهمن العالـمي .

" رشييد  ةةار الثقاف
 مميوين" 

 وف حيدة لحقا أ  امء  -
الفناانت اليت تقمن بتنشييط 
احلفل الفين بعد التصال و 

 معهن. قالتفا

 

04 

عرض مرسيح نسوي  من أ ةاء و 
خراج و متثيل مجموعة من الفناانت  اإ

 الـمرأ ة .موضوعه حول 

  2022مـــارس  09

  14:00ابتداء من  ا 

تشجيع و اكتشاف املواهب  -
الشابة  النسوية يف جمال المتثيل و  
 الـمرسح

خلق جو من النشاط الثقايف و  --
 الفين و الرتفهييي دلى النساء

قاعة العروض التابعة دلار 
 الثقافة " رشييد مميوين "

خنبة من الفناانت املهمتة  -
 ملرسح و المتثيل .مبجال ا
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 ااململككتتببةة  االلررئئييسسييييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظةة

/ 

 بهبو الطابق ال ريض للمكتبة اكتبات وأ ةيبات

معرض للكتاب يضم خمتلف املؤلفات لروائيات وأ ةيبات يف 
مارس اإىل غاية  01من  والتخصصاتخمتلف ا�الت 

 م2022مارس  08

 رواق وأ وراق

 

 معرض

01 

/ 

 حكواتيات

الو ائط الالكرتونية والصفحة 
الرمسية الفايسيبوكية للمكتبة 

الرئيسيية اثراء للنشاط 
 الافرتايض

 

حاكايت من موروثنا الشعيب تروهيا بعض اجلدات والنسوة من 
 الالكرتونية بعد تصويرها.بيوهتن يمت بهثا عرب الو ائط 

هيدف هذا النشاط اإىل احلفاظ عىل موروثنا الشعيب ال صيل 
عطاء الفرصة للمرأ ة املاكثة ابلبيت مع الرتكزي عىل مناطق  واإ
الظل، وتمثني جانب احلكوايت كفن أ صيل متجدر يف ذاكرة 

 وتقاليد جممتعنا ال صيل حفاظا عىل ةميومته  

مارس اإىل غاية  01من 
 م2022 مارس 08

 

 أ حيك اي جدة

 

 حكوايت

 

02 

/ 

 شاعرات
قاعة احملارضات ابلطابق ال ريض 

 للمكتبة

مع مسابقة يف الشعر ل حسن القصائد تطبع يف مؤلف خاص 
�رايت امللتقى مع تسجيل القاءات الشاعرات والروائيات 

والاكتبات يف خمتلف ال شاكل وال نواع ال ةبية يف قرص مضغوط 
بتنظمي جلسات للبيع ابلتوقيع يف ال مايس الشعرية متبوعة فامي بعد 

وامللتقيات ال ةبية اليت  يتحتضهنا املكتبة الرئيسيية مكتنفس 
 للشعراء وال ةابء

 

مارس اإىل غاية  01من 
 م2022مارس  08

امللتقى ال ول 
 لل ةب النسوي

 

 أ ةيب

03 
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/ 

 أ ةيبات ومؤرخات
قاعة احملارضات ابلطابق ال ريض 

 للمكتبة

من تنشييط وتقدمي بعض ال ةيبات واملؤرخات يمت من ندوة 
خاللها ا يتعراض لنضال املرأ ة اجلزائرية يف اترخي مسار احلركة 
الوطنية مثل: )اميييل بو اكن( زوجة مصايل احلاج و)خرية 
بلقايد( وأ يضا نساء من احلزب الشييوعي اجلزائري واحلركة 

ت اليت ترأ  يهتا الوطنية أ نشأ ت هذه ال خرية مجعية النساء املسلام
 )ماميا عبد العايل( و)نفيسة محوة(

مارس  06يوم : 
م عىل الساعة 2021

  ا صباحا10.00

نساء من احلركة 
 الوطنية

 

 اترخيي / ندوة

 

04 

يمت التطرق يف لك 
يوم اإىل بعض 

النساء اللوايت مت 
التطرق ملسريهتن يف 
كتاب *نساء تركن 
بصامت يف اترخي 
اجلزائر* لصاحبه 

 خياطيمصطفى 

 ابحثات ومؤرخات
قاعة احملارضات ابلطابق ال ريض 

 للمكتبة

ندوات تؤطرها بعض الباحثات يف جمال التارخي يمت من خاللها 
عرض ةرا ة يف كتاب *نساء تركن بصامت يف اترخي اجلزائر* 
للاكتب والربوفيسور مصطفى خياطي، أ ين يعطي الاكتب يف 

اترخي اجلزائر، حيث أ عاة  كتابه نبذة عن حياة نساء تركن أ اثرا يف
الاكتب يف مؤلفه اجلديد اإىل اذلاكرة مسارات املرأ ة اجلزائرية يف 

فرتات اترخيية متباينة، بدءا من العصور القدمية اإىل الوقت 
املعارص، يف نوع من التقومي مشل أ  امء ابرزة مللاكت ومناضالت 
وحصافيات و ييا ييات وأ ةيبات وراهبات وفناانت ورايضيات 

  هن وغري 

مارس  08اإىل  01من: 
عىل الساعة  2021

  ا14.00

حلراير يف اترخي 
 اجلزائر

 

اترخيي / 
 ندوات

05 

/ 

 اةبيات و شاعرات
قاعة احملارضات ابلطابق ال ريض 

 للمكتبة

أ مايس شعرية وقراءات ةرامية لنصوص متنوعة من تنشييط 
اةبيات ومبدعات املنطقة مع الرتكزي عىل املبدعات يف مناطق 

 الظل
مارس اإىل غاية  01من 
عىل  2021مارس  08

  ا14.00الساعة 

أ مايس 
 املبدعات

 

 أ ةيب

06 
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   ةةاارر  االلثثققااففةة  
  االلررمقمق  تتععيينيني  االلننششااطط  ااململنناا  ييببةة  االلتتااررخيخي  ااململاكاكنن  االلننششااطط  ههددفف  ااململششااررككنيني  ممالالححظظااتت

//ˇ̌

ةار الثقافة مجعيات 
.نساء املاكثات يف 

 تيالب 

 فناانت ، حرفيات

بداعات  تشجيع و ابراز اإ
املرأ ة املبدعة يف شيىت 
املياةين الثقافية والفنية 

 والاةبية

هبو ةار وقاعة 
العروض الثقافة 
 رشييد مميوين

 احتفال بيوم العاملي للمرأ ة 2022مارس  08اإىل  05من 

 )ا يبوع املرأ ة املبدعة(

فن ،طبخ تقليدي، عرض 
معارض أ زايء  

 -تكرميات للمراة الناحجة -
 ةار الثقافة

اعداة احللوايتمسابقة يف  -  

 

01 

//ˇ̌  احتفال بيوم العاملي للمرأ ة 2022مارس 06 ةار الثقافة تشجيع املواهب الشابة شاعرات من بومرةاس

 أ مسيية شعرية خاصة ابملرأ ة

 

 

02 

//ˇ̌  احتفال بيوم العاملي للمرأ ة 2022مارس 08 قاعة العروض حفل للرتفيه فناانت حمرتفات

تنظمي حفل فين متنوع  -
املرأ ةعىل رشف   

ا توزيع جوائز مسابقة اعداة 
 احللوايت

 

 

03 
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  االلططااررفف::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--3366
أأ  ههدداافف    ااململششااررككنيني    مماكاكنن  االلننششااطط  اتاتررخيخي  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

  االلننششااطط
  ااململالالححظظااتت

01 
أ صبوحة شعرية و أ ةبية. -  

 

06/03/2022  

 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

شاعرات واكتبات من 
 ولية الطارف

احرتاما 
وتقديرا 
لإجنازات 
 املرأ ة

/ 

02 
معرض لل عامل الفنية النسوية يف الفن التشكييل -  

 

 06/03/2022من 
اإىل غاية 

08/03/2022  

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 العمومية لولية الطارف

فناانت من ولية 
 الطارف

احرتاما 
وتقديرا 
لإجنازات 
 املرأ ة

/ 

03 
معرض لالإصدارات النسوية من الرصيد الواثئقي للمكتبة. -  

 

 06/03/2022من 
اإىل غاية 

08/03/2022  

  ا 10:00

املكتبة الرئيسيية للمطالعة 
 / العمومية لولية الطارف

التعريف 
بأ عامل 

جنازات   واإ
 املرأ ة

/ 

و التقاليد لولية قافةل ثقافية ملناطق الظل من طرف مجعية أ م الزهراء لإحياء الرتاث  - 04
الطارف تتضمن معارض لصناعات التقليدية و احلرف ،  هرات فنية ندوات ،عروض 

هبلوانية تنشييطية لل طفال، عروض مرسحية و مو ييقية ، ورشات رمس موهجة لل طفال 
.2021ن لسينة بدمع من وزارة الثقافة و الفنو  

اإىل غاية        08من 
12 /03/2022  

 بدلية العيون
ثقافية           مجعيات

و حرفيني من خارج    
 و ةاخل الولية

/ / 

حفـل فناي عىل رشف املرأ ة الطارفية خاصة و اجلزائرية عامة. - 05  

رحةل  يياحية ترفهيية عىل رشف نسوة ال رسة الثقافية و الفنية. -  

2022مارس  08  

2022مارس  09  

ةار الشيباب امحد 
بتشني احملمية الطبيعية 

 طونقة

ال رسة الثقافية و الفنية 
 لولية الطارف

 
/ 
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  تتييننددووفف::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --3377
 

ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت   االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  

10:00 اعة  08/03/2022 كشف مواهب عامالت القطاع هبو ةار الثقافة عامالت القطاع /  
الطبخ التقليدي خاصة بعامالت معرض 

 القطاع
01 

14:00 اعة  08/03/2022 تكرمي عامالت القطاع قاعة ةار الثقافة لك عامل القطاع /  02 حفل تكرميي لعامالت القطاع 

10:00 اعة  09/03/2022 خلق تنافس بني عامالت القطاع هبو ةار الثقافة عامالت القطاع /  
بعامالت مسابقة ال شغال اليدوية خاصة 

 القطاع
03 

 أ  اتذة يف عمل الاجامتع /
املكتبة الرئيسيية 

 للمطالعة
براز ماكنة املرأ ة يف ا�متع املسمل 14:00 اعة  09/03/2022 اإ  04 ندوة حول املرأ ة قبل وأ ثناء الإ الم 
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  تتييسسممسسييييللتت::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--3388
التوقيتاترخي النشاط /  نوع  النشاط الرمق  املالحظات املشاركني ماكن النشاط أ هداف النشاط 

 

01 

 السيامن واذلاكرة

 عرض فيمل  يامنيئ: '' لةل فاطة نسومر''

 

مارس01  

 

  ا14:00

براز مسامهة املرأ ة يف -. حفظ اذلاكرة الوطنية - . اإ
 الكفاح املسلح

قاعة العروض ةار 
 الثقافة

 

ابلتنسييق مع متحف 
 ا�اهد تيسمسييلت

 
 

02 

 معارض :

اللباس التقليدي والعرصي -  

الزرايب و ال واين الفخارية والنحا يية -  

احليل التقليدي . -  

اخلياطة والطرز. -  

. صناعة الشموع واحلروف املعطرة-  

.  معرض للصور الفوتوغرافية.-  

. ال شغال واحلرف اليدوية .-  

 

 

مارس08اإىل 01من  

 

 

  ا09:00

 

بداعات املرأ ة - براز اإ التيسمسييلتية .. اإ  

. التسويق للمنتوج احمليل و املسامهة يف تطوير -
 الاقتصاة الوطين.

براز املوروث الثقايف .- . اإ  

براز مواههبم - . اإةماج  فئة ذوي اهلمم يف ا�متع واإ
 الابداعية .

 

 

 

 

هبو املعارض ةار 
 الثقافة

 

--. مدر ة ال طفال  
املعوقني مسيعا 
 تيسمسييلت .

 مجعيات وحرفيات -
 حملية.

.منخرطات ورشة -
 الفنون التشكيلية

 بدار الثقافة.

 

  مجعيات حملية هبو املكتبة الرئيسيية فتح الابداع للمرأ ة التيسمسييلتية  من معرض كتاب الطبخ واخلياطة ولك ما خيص املرأ ة 03
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 معرض صور اللباس التقليدي.

*معرض صور لل الكت الشعبية واحللوايت 
 التقليدية.

 *معرض الفنون التشكيلية

06 /03/ 2022 

10اإىل  /03/ 2022 

 

 

  ا09:00

 اعطاء فرص للمبدعات

 خلق جو التباةل والتعريف هبن

 حرفيات حمليني

04 

عرض بورتري جملتلف النشاطات اليت قامت هبا 
 النساء عرب العامل.

 مسابقة املرأ ة املبدعة

 

05 

 

بيع ابلتوقيع للاكتبات احملليات .-  
مارس08اإىل  07من  

 

  ا09:00

. تدعمي وتشجيع الإبداعات احمللية يف ا�ال -
 ال ةيب والفكري .

ثراء الساحة ال ةبية و املكتبات. - اإ  

 

 اكتبات حمليات

06 

 ورشات تكوينية  للنساء املاكثات يف البيت

الرمس عىل احلرير  .  -  

 

 

 

مارس08  

 

 

 

 

 

 

  ا10:00

عىل الإبداع الفين.. التشجيع -  

. اكتساب همارات وحرف .-  

. فتح ا�ال للولوج يف عامل الشغل واملسامهة يف -
 الإنعاش الاقتصاةي الوطين.

 

 قاعة احملارضات

 ةر الثقافة

 

 

 

 

 مشاركة املرأ ة عامة

خمتصني يف ا�ال 
 التارخيي  .

 

07 

 مداخةل حول  '' ةور  املرأ ة يف الثورة

 

 

 

 

  ا13:30

حفظ اذلاكرة الوطنية وتذكري ال جيال مبا  قدمته . -
 املرأ ة من تضحيات جسيمية اإابن الثورة .
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08 
*قراءات شعرية للشاعرة "خرويب ةعاء" والشاعرة 

 "خرايب  هام"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارس08  

 

 

  ا14:00

 الاحتفال ابليوم العاملي للمرأ ة

 قاعة احملارضات

 للمكتبة

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعة العروض ةار 

 الثقافة

 

 حمليات .شاعرات  

 

09 
قراءات يف كتاب مع الروائية الناشيئة" ايناس 

 حراث"

10 
تنظمي احتفالية عىل رشف موظفات وعامالت 

 املكتبة الرئيسيية وملحقاهتا

11 

تكرمي الشاعرتني "خرويب ةعاء"، "خرايب  هام"، 
 والاكتبة

 " ايناس حراث"

12 

 

 

 . امسيية شعرية .-

 

 للتفاعل ال ةيب و الفكري..خلق جو -

 . التشجيع عىل الإبداع يف الإنتاج الشعري.-

13 

 

 

 

. رشيط '' طموح امرأ ة'' .-  

 

 

  ا14:30

. حتقيق الرغبة الشديدة دلى املرأ ة يف النجاح -
 والسعي ةامئا لتحقيق ذكل

براز القدرات الإبداعي احمللية و التشجيع عىل - . اإ
 الابتاكر .

 

 

14 

 
حفل فين متنوع. -  مجعيات ثقافية الرتوحي وخلق جو الفرح  ا15:00 
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  االلووااةةيي::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--3399
ننووعع  االلننششااطط    االلررمقمق   اتاتررخيخي  ووتتووققييتت    

  االلننششااطط
  أأ  ههدداافف  االلننششااطط

  
  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككوونن    مماكاكنن  االلننششااطط

01 

 معارض متنوعة : 

 معرض للباس التقليدي واللباس العرصي -

 –مالبس  –معرض للفنون التقليدية ) الزربية  -
 .......اخل (  -أ واين 

 معرض خياطة يدوية  -

 معرض فن تشكييل  -

 معرض لل لكة الشعبية واحللوايت التقليدية  -
 

2022مارس  09/ 08/ 07  
صباحا 09:00  

هتدف التظاهرة لالإحياء 
 08عيد املرأ ة املصاةف لا 

مارس من لك  ينة وذكل 
مجموعة من من خالل تنظمي 

ال نشطة املنوعة املوهجة 
 للنساء

ةار الثقافة و ط 
 املدينة

ةار الثقافة ابلتنسييق مع 
املكتب الوليئ لإحتاة 
النساء اجلزائرايت 
 وامجلعية الثقافية  ارة

 
 
 
 
/ 

02 
2022مارس  08 معرض للكتاب النسوي  

صباحا 09:00  
املكتبة الرئيسيية  التعريف برصيد املكتبات

 وفروعها
طارات املكتبة  ملدة ثالثة أ ايم اإ

 
03 

2022مارس  08 ندوة فكرية : حول ةور املرأ ة املبدعة يف تمنية ا�متع احمليل   
زوالا 14:00  
 

براز ةورة املرأ ة يف ا�متع  اإ
 

 ةار الثقافة الشط
 

مجموعة من ادلاكترة 
 وال  اتذة اجملتصني

 
/ 

 
04 

قامة اجلامعية حدي البشري للبنات   خرجة املكتبة املتنقةل لالإ
 

2022مارس  08  
صباحا 09:00  
 

نرش ثقافة املطالعة دلى 
 الطالبات

 

قامة اجلامعية حدي  الإ
 البشري

 

طارات املكتبة  / اإ
 
 

05 
 حفل فين :

 حفل فين خاص ابلنساء 
2022مارس  08  

زوالا 14:00  
حياء عيد املرأ ة و ط ةار الثقافة  اإ

 املدينة
ةار الثقافة ابلتنسييق مع 
 امجلعية الثقافية  ارة

 
/ 

06 
 تكرميات : 

 حفل تكرميي لعامالت ةار الثقافة لولية الواةي  -

2022مارس  08  
زوالا 14:00  

 
/ 

ورشة املو ييقي دللر  ةار الثقافة الشط
 الثقافة

 
/ 
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07 

 تكرميات :

تكرمي �موعة من النساء املبدعات يف امجلاعات احمللية  -
 لولية الواةي 

2022مارس  08  
صباحا 11:00  

الإحتفاء ابلنساء املبدعات 
 يف ا�متع

ةار الثقافة ابلتنسييق مع  ةار الثقافة الشط
املكتب الوليئ للتنسييقية 
الوطنية للمجمتع املدين 
واملكتب الوليئ لإحتاة 

ايتالنساء اجلزائر  

 
 
 
/ 

 
08 

2022مارس  09 تقدمي أ خر اإصدارات الكتابة النسوية ابلولية  
زوالا 14:00  

 ةار الثقافة الشط الاحتفاء ابلكتابة النسوية
 

 / اكتبات الولية

 
09 

 تكرمي اكتبات من ةاخل الولية 
 

2022مارس  09  
صباحا 10:00  

 الاحتفاء ابلكتابة النسوية
 

الوليةاكتبات  املكتبة الرئيسيية التكرمي يكون يف  
 بيوت الاكتبات
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  ححننششةلةل::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --4400

  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي    ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
مماكاكنن  
  االلننششااطط

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 *ةار الثقاااااافــــة :

بداعات النسوية  :معرض خاص   مبختلف الإ

 جناح اللباس واملفروشات اخلاصة مبنطقة خنشةل -

 جناح خاص ابلطرز التقليدي والنسييج اليدوي . -

 جناح خاص ابمللحفة الشاوية بلمسة عرصية . -

 جناح خاص ابل واين الفخارية . -

 جناح �موعة من ال طباق التقليدية . -

 .جناح خاص ابحللوايت العرصية والتقليدية  -

 جناح خاص ابلزربية ال ورا يية -

 جناح خاص ابلإصدرات النسوية ابلولية. -

 معرض للفن التشكييل النسوي للك من :

 الفنانة التشكيلية  امية مربوكية . -

 الفنانة التشكيلية هاةية خليف . -

 الفنانة التشكيلية هجرية مرةايس . -

02/03/2022  

 

 

  ا09:00ابتداء من الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

جنازات - ا لتعريف ابإ
املرأ ة عامة واملاكثة 

ابلبيت بصفة خاصة كذا 
فتح أ فاق لتطوير املرأ ة  

 وترقيهتا .

 ةار الثقافة

ةار الثقافة 
ابلتنسييق مع 

امجلعيات الثقافية 
واحلرفيات الفاعةل 
يف الولية واملرأ ة 
 املاكثة ابلبيت

 

 

 

/ 
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 الفنانة التشكيلية نوال حوحة . -

الولية :  مجيةل بوجالل ، مجيةل فالح ،نسيمية بونزرة أ مسيية شعرية لشاعرات  -
نصاف حدة رحايل  ،فرحية اإ  

 

 

 

  ا 14:00

 ا يمترار املعارض املتنوعة .

نطالق الورشات الفنية التالية:  اإ

ورشة  املكياج -  

ورشة لتعلمي خياطة امللحفة الشاوية. -  

ورشة  صناعة الفضة. -  

بتسام جلسة حول :"ةور املرأ ة اجلزائرية يف  الإعالم اجلوري "مع الإعال مية اإ
  هتال" ابملقهيى الثقايف "  اثفوكث للثقافة والفن " دلار الثقافة.

03/03/2022  

  ا 09:00

  ا14:00 ا

 

 تباةل اخلربة بني النساء

 

 ةار الثقافة

 

ابملقهيى الثقايف "  
اثفوكث للثقافة 
والفن " دلار 

 الثقافة.

 

/ 

 ا يمترار املعارض املتنوعة .

 ا يمترار الورشات الفنية

 عرض فيمل جزائري بعنوان " ماارمي " للمخرج عبد الرزاق هالل .

 

04/03/2022  

  ا 09:00

  ا14:00

 

التطرق لبعض القضااي 
 اليت تعاين مهنا املرأ ة

 ةار الثقافة
 

 ةار الثقافة

 

/ 

05/03/2022 ا يمترار العارض املتنوعة .    ةار الثقافة  
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02 

 

 

 

 ا يمترار الورشات الفنية .

مع الفنانة رمحة قاةل    .عرض مونولوج للنساء   

 

  ا 09:00

  ا14:00

خلق جو من الرتفيه بني 
 النساء

  مجعية ثقافية

/ 

 ا يمترار املعارض املتنوعة .

 ا يمترار الورشات الفنية .

 مسابقة يف احللوايت التقليدية والعرصية .

 مسابقة أ حسن أ لكة تقليدية .

06/03/2022  

  ا 09:00

  ا14:00

 

 الاحتاكك بني النساء
 ةار الثقافة ةار الثقافة

 

/ 

 ا يمترار العارض املتنوعة .

 ا يمترار الورشات الفنية .

يوم حتسييس حااااول :"رسطان الثـــدي وعناااق الرمح "مع أ طباء  خمتصني 
مكتب خنشةل –للجمعية الوطنية لرتقية ا�متع املدين   

07/03/2022  

  ا 09:00

  ا14:00

 

 

حتسيس املرأ ة بأ مهية 
 الكشف املبكر للمرض

 ةار الثقافة

ةار الثقافة 
ابلتنسييق مع 

امجلعية الوطنية 
لرتقية ا�متع املدين 

مكتب خنشةل –  

 

 

/ 

 ا يمترار املعارض املتنوعة ..
ختتام فعاليات الاحتفال ابليوم العاملي للمرأ ة :  حفل اإ

 النساء . حفـل فـــين عرصي لفرقة ةار الثقافة عىل رشف
توزيع الشهاةات عىل املشاراكت يف اإجناح فعاليات الاحتفال ابليوم العاملي للمرأ ة 

. 

08/03/2022 
  ا09:00
  ا14:00

 
/ 

 ةار الثقافة ةار الثقافة

 
 
/ 
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 *املتحف العمويم الوطين:
 تكرمي املوظفات ابملتحف -

 احلقيبة املتحفية -
 ورشات فنية -

 
 

08/03/2022 / 
املتحف 
العمويم 
 الوطين

 مجيع املوظفني
 

 تالميذ املدارس

/ 
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    ووقق  ااههررااسس::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--4411
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككوونن  ااململالالححظظااتت

هذا الربانمج قابل للتغيري 
 والاثراء

الثقافة والفنونةار  مجعية كبلوت للثقافة والفنون  

 "الطاهر وطار"

  2022مارس  07 ثقايف فين

  ا 14:00

 عرض مرسيح بعنوان )بيت جدي(
01 

 ةار الثقافة والفنون نسوة خمتصة يف جمال الطبخ /

 "الطاهر وطار"

2022مارس  08 ثقايف  

  ا 10:00

 مسابقة يف الطبخ
02 

 ةار الثقافة والفنون حرفيات يف صناعة اللباس التقليدي /

 "الطاهر وطار"

2022مارس  08 ثقايف فين  

  ا 13:00

 عرض ازايء
03 

 ةار الثقافة والفنون فنانني حمليني /

 "الطاهر وطار"

2022مارس  08 ثقايف فين  

  ا 15:00

 حفل فين 
04 

 ةار الثقافة والفنون الفائزات /

 "الطاهر وطار"

 

  2022مارس  08 /

  ا 16:30

 تكرمي املبدعات

05 

السيامنمتحف  / /   2022مارس  08 ثقايف فين 

  ا 14:00

 عرض فيمل بعنوان

. La source des femmes/  

Radu Mihaileanu  

 

06 

  2022مارس  08 ثقايف فين متحف السيامن / /

  ا 16:00

Algériennes, 30 ans après/ 
07 
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Ahmed Lallem 
 فقريات  وق اهراس "فرقة حويتة " /

 الشاب الياس

 

 ةار الثقافة والفنون

 "الطاهر وطار"

2022مارس  08 ثقايف ترفهييي  حفل فين 

08 

 حرفيني حمليني /

حمليني فنانني تشكيليني  

 ةار الثقافة والفنون

 "الطاهر وطار"

2022مارس  08 ثقايف فين  معرض متنوع 

 ) صناعات تقليدية

 فن تشكييل (

09 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة  كتاب واةابء /
 العمومية

2022مارس  05 ثقايف فين جلسة أ ةبية بعنوان "اكتب وكتاب" مع  
 ادلكتورة  لمية لواكم

10 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة  شاعرات وكتاب /
 العمومية

مارس  09اىل  05من  ثقايف فين
2022 

معرض خاص لصدارات وابداعات 
 املراة السوق اهرا يية

11 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة  شعراء الولية /
 العمومية وملحقاهتا

 

2022مارس  08 ثقايف فين  أ مسيية شعرية ملبدعات الولية 

12 

2022مارس  08 ثقايف فين مكتبة املطالعة مداوروش شعراء الولية /  قراءة شعرية 

 
13 

2022مارس  08 ثقايف فين مكتبة املطالعة ام العظامئ شعراء الولية / أ ةبيةجلسة    

 
14 
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 تتييببااززةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --4422

  دار الثقافة 

 

 
 

تتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي  وو    ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت   االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  
// عارضات من خمتلف مناطق  

 ولية تيبازة
الرتوجي و التعريف مبنتوج املرأ ة   ةار الثقافة

احلرفية املاكثة ابلبيت و تمنية 
 مواههبا الابداعية 

2022مارس  08ايل  05من   

17:00ايل  09:00من   

الصالون العارش للمرأ ة احلرفية املاكثة فاي 
عارضـة 60مبشاركة حوايل البيت   

 

 

01 

// شواعر من خمتلف هجااااااااات  
 الوطن

هيدف امللتقي لإحياء موروث  ةار الثقافة
الشعر النسوي اجلزائري بلك الوانه 
و ابرازه اعالميا و توظيفه يف تمنية 

 القمي الوطنية

 2022مارس  7و 6

  ا 10:00

 

 امللتقي الوطين الثامن للشعار النسوي

 

 

02 
// ابراز املوروث الثقايف املاةي و  ةار الثقافة مجعية ةاران 

املمتثل يف اللباس التقليدي 
 اجلزائري 

2022مارس  07  

13:00 ا   

 عروض لل زايء التقليدية اجلزائرية
03 

//  الفنان  لمي الشاوي  كيكدة 

 الفنانة هانية خبيت رششال

مارس 08 حفل فين عيل رشف النساء  ةار الثقافة  

2022 

 بالطو فين متنوع
04 

// 2022مارس  08 تكرمي املشاراكت يف التظاهرة ةار الثقافة املشاراكت يف التظاهرة   
 تكرميات و توزيع الشهاةات

 
05 
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   ااململككتتببةة  االلررئئييسسييييةة  للللممططااللععةة  االلععممووممييةة  

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق

 

 

01 

 

 

 

الاحتفال بعيد املرأ ة ابلتنسييق مع مركز حامية 
 املرأ ة املعنفة" / بوا امعيل

 

 

2022مارس  07يوم الثنني   

 

 الاحتفال بعيد املرأ ة

 

ةماج هذه الفئة يف ا�متع. اإ  

 

 

/ 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة -
العمومية أ  ييا جبار لولية 

 تيبازة.

مديرية التضامن ولية تيبازة-  

املرأ ة املعنفة /  مركز حامية-
 بوا امعيل

/ 

02 
انةي اكتب و كتاب مع الاكتبة "خرية محر 

 العني" لتقدمي كتاهبا:"مضري املتلكم"
2022مارس  07يوم الثنني    / 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة -
العمومية أ  ييا جبار لولية 

 تيبازة.

مديرية التضامن ولية تيبازة-  

مركز حامية املرأ ة املعنفة /  -
 بوا امعيل

 

/ 

2022مارس  07يوم الثنني  تنظمي معارض لعامل النساء املعنفات 03  

 الاحتفال بعيد املرأ ة

 
/  / 
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 اةماج هذه الفئة يف ا�متع.

 

04 
 تكرمي أ كرب ممتدر ة مبلحقة حمو ال مية/ تيبازة

 
2022مارس  07يوم الثنني   

 الاحتفال بعيد املرأ ة

 

 

 

/ 
للمطالعة املكتبة الرئيسيية -

العمومية أ  ييا جبار لولية 
 تيبازة.

/ 

05 

 
 معرض واثئقي مبوضوع:"بصامت نسوية"

 10اىل  06من يوم الاحد 
2022مارس   

 الاحتفال بعيد املرأ ة

 
 /  مقر املكتبة
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  ممييةلةل::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--4433

االلننششااططمماكاكنن    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق   ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  
   ةةاارر  االلثثققااففااااااااااااةة    ""  ممببــــــاارركك  ااململييللاااااااايي""  

 

 

01 

 

بداعات املرأ ة امليلية :   * معرض ثقايف فين حول اإ

اكتبات ميةل  جناح اإصدارات   -  

جناح البيع ابلتوقيع لاكتبات ميةل  -  

جناح الفنون التشكيلية  -  

جناح الفنون التقليدية  -  

  الفنيةجناح التحف  -

 

 

 

 

 

مارس  12اإىل  05
2022 

  ا 09:00

 

بداعات املرأ ة اامليلية  يف خمتلف    - التعريف ابإ
 ا�الت الثقافية والفنية

بداعي للمرأ ة  - التعريف ابجلهد الفكري والإ
 ابلولية

اتحة الفرصة للمبدعات  لتباةل اخلربات  - اإ
 وال فاكر

براز ادلور الفعال للمرأ ة يف ا�متع  - والاعرتاف اإ
 مبجهوةاهتا وتضحياهتا

 

 

 ةار الثقافة 

 

املكتبة الرئيسيية 
 للمطالعة العمومية

 

 الصفحات الرمسية

 

 

 قطاع الثقافة

 

 

 

فناانت ، مثقفات  
 مبدعات

حرتا
ا

 م
د 
في و
ة ك
احئ
 ج
من

ية 
وقا
ري ال

داب
ت

19
 

 

03 

 

حفل فين متنوع خاص ابلنساء -  

 

2022مارس  08  

 

 ترفهييي

فنانني ، ورشة  
املو ييقى والفنون 
 الغنائية دلار الثقافة

 

04 

2022مارس  12   

  ا14:00

بداع الفكري والثقايف الفين للمرأ ة امليلية براز الإ   اإ

 ةار الثقافة

اكتبات، شاعرات 
 مثقفات ، فناانت
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بداعات املرأ ة   - نشاط املقهيى الثقايف : عدة خاص ابإ
 امليلية

االلععممووممييــــــــةة    ااممبباارركك  ببنن  صصااحلحل  ااململككتتببــــــةة  االلررئئييسسييــــــةة  للللممططااللععــــــــةة    

 

 

05 

 

 

 

بداعات املرأ ة يف ال ةب  - معرض للكتب حول اإ
 والفكر من رصيد املكتبة

 

 

 

مارس  08اإىل  07من 
2022 

 

بداعي للمرأ ة  - التعريف ابجلهد الفكري والإ
 ابلولية

اتحة الفرصة للمبدعات  لتباةل اخلربات  - اإ
 وال فاكر

 

 

 

 

 

املكتبة الرئيسيية 
 للمطالعة العمومية

 

 

 

 

 

أ ةيبات ومؤلفات 
 الولية

 

 

06 

 

 

أ صبوحة شعرية وأ ةبية لشاعرات ومبدعات الولية -  

 

 

  2022مارس  08

 

 فكري ، تثقيفي
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  ععنيني  اادلدلففىلىل::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--4444

 ااململالالححظظةة ااململششااررككنيني االلننششااطط مماكاكنن االلننششااطط أأ  ههدداافف االلننششااطط ووتتووققييتت اتاتررخيخي االلننششااطط ننووعع االلررمقمق

01 

 :املرأ ة لبداعات متنوع معرض
 التقليدية الصناعة ملنتوجات فنية معارض 

 الوروة لزراعة معرض 
 اليدوية الفنية للتحف معرض 
 احمللية العروس حتف معرض 

 التقليدي الطبق جناح 

مارس  10اإىل  06من 
2022 

لقاء بداعات فنيات عىل الضوء اإ  واإ
 احمللية املرأ ة

  الثقافة ةار
 القاةر عبد ال مري

 وفناانت حرفيات
 / وخارهجا الولية من 

 2022مارس  06 النسوي ال ةيب الوطين امللتقى 02
 عىل اجلديدة ال ةبية الطاقات ابراز

 ال ةبية الساحة
 املطالعة مكتبة

 العمومية
 جياليل جامعة مع ابلتنسييق

 / بونعامة

03 

 تقليدي عرس 
 شو مان وان عرض 

 حرفية حبياة خاص فيديو عرض 
 تكرميات 

 متنوعة فنية أ مسيية 
 

 2022مارس  08

 تر ييخ املوروث الثقايف
 ةمع الشيباب املبدع 

 
  

  العروض قاعة
  الثقافة بدار
 القاةر عبد ال مري

 بلحاج نرسين الفنانة
 الفنانة مرمي مطاي 

 الفنان بسكري صالح ادلين 
/ 
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  االلننععااممةة::  ممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووللييةة  --4455

   ةةاارر  االلثثققااففةة  
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

 هبو املعارض دلار الثقافة والفنون فناانت واكتبات من الولية افتتاح املنا يبة

اإحياء املنا يبة الوطنية والعاملية -  
براز املواهب الفنية دلى املرأ ة - اإ  

والتعريف هبا.حمليا   
اكتشاف مواهب جديدة -  

التعريف بولية النعامة من خالل  -
الصورة الفوتوغرافية وما حتتويه من أ ماكن 
ثقافية و يياحية والرتوجي للسيياحة الثقافية 

 ابلولية
 

مارس  08اىل 06من
2022 

معرض للوحات الفن التشكييل  النسوي -  
معرض للكتب احمللية النسوية  -  

01 

خاص برانمج  
مصورات من ولايت 

 الوطن
 رواق الفنون بدار الثقافة  والفنون

صالون النعامة الوطين للصورة الفوتوغرافية -  
2حتت شعار " بعيون حااواء " الطبعة   

02 

 املشاراكت يف الاحتفال اختتام الصالون
 

 قاعة العروض بدار الثقافة والفنون

 
 

2022مارس  08  
 
 

الوطين  واحتفالت    * حفل اختتام الصالون 
 عيد املرأ ة:

وصالت مو ييقية بأ انمل املنخرطات  -
 بورشة املو ييقى

مقاطع مرسحية ملبدعات ورشة املرسح -  
قراءات شعرية نسوية -  

تكرميات -  
 

03 

 مجعيات نسوية وحرفيات 
ملحقة ةار الثقافة والفنون  ابلعني 

 الصفراء
مارس  08اىل 06من 

2022 

 التقليديةمعرض لالبسة  -
 معرض للحلوايت -
 عرض ال زايء واحليل -

 عروض لالغاين التقليدية واحليدوس -
 

04 
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  ععنيني  متمتووششننتت::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --4466
االلننششااطط  أأ  ههدداافف  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت   االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  

عيىس  ةار الثقافة فنانني حمليني 
 مسعوةي عني متوشنت

تقدير وحب املرأ ة لإجنازاهتا الاقتصاةية 
 والاجامتعية

 2022مارس  08
  ا(  14:00) 

عىل رشف  تنظمي حفل فين
  املرأ ة

01 

مجعيات وحرفيون من  
 خمتلف ولايت الوطن

عيىس  ةار الثقافة
 مسعوةي عني متوشنت

جنازات املرأ ة اجلزائرية وتشجيع  للتعريف ابإ
النسوي الابداع  

 مارس 08اإىل  02ن م
2022 

  ا ( 09:00ابتداءا من )

 الصالون الوطين لإبداعات املرأ ة
02 

املكتبة الرئيسيية للمطالعة  أ  اتذة جامعيني  
ماكل بن نيب عني  العمومية

 متوشنت

للتتوجي اجازات ومساهامت املرأ ة يف جممتعنا 
وقياس جحم جمهوةاهتا والوقوف عىل 

حققهتااملاك ب اليت   

 مارس 08اإىل  02ن م
2022 

  ا ( 09:00ابتداءا من )

ملتقى هجوي حول ةور املرأ ة يف 
 03 ا�متع
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  غغررةةااييةة::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --4477
ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت   االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  

يف حدوة احرتام الربوتوكول 
الصحي الوقايئ من فريوس 

19كوروان كوفيد   

حرفيات من خمتلف 
 بدلايت الولية

ةار الشيباب الامري عبد 
 القاةر غرةاية

ابراز خمتلف املنتوجات العرصية اليت 
 جتوة هبا اانمل النساء الغرةاوايت
اضفاء جو التنافس بني احلرفيات 
 لتقدمي اجوة و احسن املنتوجات

مارس  09اىل  06من 
2022 

 17:00اىل  09:00من 
 مساء

 معرض اللمسة العرصية للمرأ ة
 
 
 

 مسابقة ل حسن منتوج

01 

يف حدوة احرتام الربوتوكول 
الصحي الوقايئ من فريوس 

19كوروان كوفيد   
/ 

ةار الشيباب الامري عبد 
 القاةر غرةاية

عرض جملتلف التجارب النسوية يف 
 جمال الرتاث

2022مارس  07  
10:00 

ا هامات املرأ ة يف الرتاث اجلزائريحمارضة حول   
 
 
 

02 

يف حدوة احرتام الربوتوكول 
الصحي الوقايئ من فريوس 

19كوروان كوفيد   
/ 

 اذاعة اجلزائر من غرةاية
املكتبة الرئيسيية للمطالعة 

 العمومية
 
 

ةار الشيباب الامري عبد 
 القاةر

ابراز ةور املرأ ة الغرةاوية يف اثراء 
خالل عديد الثقافة اجلزائرية من 

 ا�الت الثقافية و الفنية و الاةبية
التعريف مبختلف الازايء و الالبسة 
 عىل املسيتويني احمليل و الوطين

2022مارس  08  
09:00 

 
 

14:00 

ندوة اذاعية بعنوان : مسامهة املرأ ة الغرةاوية يف الثقافة احمللية و 
 الوطنية مناذج حية

 الندوة الاةبية امرأ ة و كتاب
 
 

فين متنوع مع عرض لل زايء احمللية و الوطنية لل طفالحفل   

03 

يف حدوة احرتام الربوتوكول 
الصحي الوقايئ من فريوس 

19كوروان كوفيد   
/ 

ةار الشيباب الامري عبد 
 القاةر غرةاية

تقدمي اكفة الرشوحات املتعلقة ببطاقة 
احلريف و بطاقة الفنان و كذا ادلمع يف 

 ا�ال الاةيب
 

09:30 

توعوي خاص للنساء حول:يوم   
 جلوانب القانونية املتعلقة ببطاقة احلريف

 بطاقة الفنان
 ادلمع يف جمال طباعة الكتب

03 

  اذاعة اجلزائر من غرةاية / /
2022مارس  10  

09:00 
 04 ورشة كتابة القصة للفائزات يف مسابقة  الاقالم النامعة
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  غغللزيزياانن::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --4488
أأ  ههدداافف    مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

  االلننششااطط
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط

/ 
 هبو ةار الثقافة فرقة الاحباب العيساوية

 
 

براز ماكنة  اإ
 املرأ ة  يف ا�متع

 تنشييط احمليط  ا10:00
 

01 

/ 
  هبو ةار الثقافة مجعية مرأ ة الشيباب

  ا10:00
لبسة التقليدية  اخلاصة  ابملرأ ة اجلزائرية ) البلوزة معرض لل 

الوهرانية .الشدة التلمسانية.لباس قبائيل.لباس شاوي.لباس 
 اترغي(

02 

/ 
 معرض للحلوايت واملأ كولت التقليدية  ا10:00 هبو ةار الثقافة مجعية جيل الظهرة

 
03 

/ 
  هبو ةار الثقافة ةار الثقافة اإ ييامخ محمد

  ا10:00
للمرأ ة اجلزائرية وةورها يف ا�متع معرض للصور احلية 

 اجلزائري
04 

/ 
ورشة  الرمس  دلار الثقافة محمد 

 اإ ييامخ
 05 معرض تشكييل لفناانت تشكيالت  ا10:00 هبو ةار الثقافة

/ 
  هبو ةار الثقافة مكتبة ةار الثقافة اإ ييامخ محمد

  ا10:00
 06 معرض الكتاب ملؤلفات جزائرايت

احلفالت دلار الثقافةقاعة  فرقة احلياة /  07 معزوفات عيساوية  ا15:00 
 08  اكتش مجلعية أ حباب اخلشيبة  ا15:00 قاعة احلفالت دلار الثقافة أ حباب اخلشيبة خاليت اجلوهر /

/ 
-وصالت غنائية مع مجعية أ نغام العرصية )الشاب مولوة  ا15:00 قاعة احلفالت دلار الثقافة مجعية أ نغام العرصية

الشاب ميالنو( -الشابة  هيةل-الشاب محزة  
09 

 10 عرض لل زايء  ا15:00 قاعة احلفالت دلار الثقافة مجعية أ صدقاء الابداع /
رسوريللفنان لزرق محمد  -وامن شو  ا15:00 قاعة احلفالت دلار الثقافة للفنان لزرق محمد  رسوري /  11 

 12 القاءات شعرية  ا15:00 قاعة احلفالت دلار الثقافة الشاعرة بن موىس فاطمة /
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  اارر::خمخمتت  ببررجج  ابابيجيج  --5500
ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت   االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  

ابلتعاون مع مديرية 
و السيياحة و الشيباب 
الرايضة و بدلية برج 

 ابيج خمتار

 فناانت و حرفيات
 بيت الشيباب
 برج ابيج خمتار

تشجيع املواهب الشابة و 
احملافضة عىل الفنون 
والصناعات التقيدلية 

 احمللية

10اإىل  06من   
2022مارس   

 01 معرض جامعي للفنون و الصناعات التقليدية

ابلتعاون مع الاحتاة 
 النسايئ

النسائية التيندي فرقة  
الناةي الثقايف      

 ب.ب.م
احتفاءا ابليوم العاملي 

 للمرأ ة

08/03/2022  
 عل الساعة

16:0 

 حفل غنايئ و رقصات فللكورية
 
 
 

02 

 خمتلف الاةارات
 
 

نساء عامالت و حرفيات 
لبيتابماكثات    

 الناةي الثقايف
 ب.ب.م

تشجيع النساء العامالت 
لبيتابو املاكثات   

08/03/2022  
الساعةعىل   

16:30 
 03 تكرمي نساءعامالت يف خمتلف القطاعات
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  أأ  ووللةة  ججالاللل::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--5511
  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  اتاتررخيخي  االلننششااطط  االلتتووققييتت  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت

الولية ل 
يوجد هبا 
قاعات أ و 
 فضاءات

تتوفر عىل 
الرشوط 
الفنية و 

قامة  التقنية لإ
العروض 

املرسحية و 
 الغنائية

ابلضافة اىل 
انعدام اهجزة 
الصوت و 
الاضاءة 
 املنا يبة

احلرفيات ،مديرية السيياحة ، 
التكوين املهين ، الاحتاة 
الوطين للنساء اجلزائرايت 

امجلعيات ذات الطابع 
 النسوي

مرسح الهواء 
الطلق بأ ولة 

 جالل
احياء اليوم العاملي للمرأ ة 

تمثني هجوة  ييدات و 
الولية الفاعالت يف جمال 
احلرف و الفنون اليدوية 
و كذا املبدعات يف جمال 
الثقافة و الفنون و شيىت 

اشاكل المتزي 
 الاجيايب        

يوميا ابتداء من 
  ا 09.00

08/03/2022اىل  04من  بداعات اليدوية النسوية    01 معرض للحرف و الإ

ا اتذة جامعيون ، منظمة 
ا�اهدين، مديرية الرتبية ، 

 مجعيات ثقافية

احدى اثنوايت 
 أ ولة جالل

06/03/2022  ا 14.00  
ندوة ثقافية "ادلور البطويل للمرأ ة اجلاللية يف 

 الثورة التحريرية"
 "شهيدات و جماهدات"   

02 

امجلعيات الثقافية و الفنية ، 
اكتبات و شاعرات من ولية 

 أ ولة جالل

 املعهد الوطين
املتخصص للتكوين 

 املهين
 أ ولة جالل

07/03/2022  ا 14.00  
أ مسيية أ ةبية حتت عنوان "اكتبات و شاعرات 

 من ولية أ ولة جالل"
03 

املشاراكت يف املعرض و 
خمتلف الانشطة و  كذا 
  ائر  ييدات الولية

مرسح الهواء 
الطلق بأ ولة 

 جالل
. ا14  08/03/2022  

 حفل فين من تراث الولية
تكرمي املشاراكت يف خمتلف الانشطة املقامة 

 ابملنا يبة
04 
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  ::ببينين  ععببااسس  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --5522
 

  ااململالالححظظااتت  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط  أأ  ههدداافف  االلننششااطط  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت  االلننششااطط  ننووعع  االلننششااطط  االلررمقمق
 معرض للمرأ ة احلرفية 01

 
2022مارس  08و  07 براز ةور املرأ ة احلرفية   يف ا�متعاإ  

املعهد الوطين املتخصص 
 يف التكوين املهين

 / نساء حرفيات

02  
 معرض للرتاث الثقايف

2022مارس  08و  07  
 

 التعريف ابملوروث الثقايف احمليل
املعهد الوطين املتخصص 

 يف التكوين املهين
 / مجعيات هممتة ابلرتاث

03 
 

 معرض لل الكت الشعبية
08/03/2022  

10:00 
ابلقمي الرتاثية املرتبطة الاملام 

 ابل طباق الشعبية
ملعهد الوطين املتخصص 
 يف التكوين املهين

 / النساء املاكثات ابلبيت

 عرض لل زايء التقليدية خاص ابل طفال 04
 

08/03/2022  
11:00 

 التعريف ابملوروث الشعيب
املعهد الوطين املتخصص 

 يف التكوين املهين
 / أ طفال

بعض الشخصيات  تكرمي املشاراكت و 05
 النسوية املثقفة

08/03/2022  
11:30 

 تكريااااااااام
املعهد الوطين املتخصص 

 يف التكوين املهين
 / خشصيات نسوية مثقفة
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  ععنيني    صصااحلحل  ::  للووللييةةممددييررييةة  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن    --5533

  ااههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككوونن  ااململالالححظظااتت
  اتاتررخيخي  وو  تتووققييتت
  االلننششااطط

  االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط

/ 
 

 مجعيات ثقافية
 

 بدلية عني صاحل
 تشجيع املرأ ة و حتفزيها

 
07-08/03/2022  

09:00/19:00  

 
 معارض متنوعة
 ) ثقايف (

 

01 

/ 
 

 عائالت
 

 بدلية عني صاحل
 

حياء املنا يبة  اإ

 
07/03/2022  

16:00/ 18:00  
 

 
 مسابقة عائلية
 ) ثقايف(

02 

/ 
 

 مجعيات ثقافية
 

 
 بدلية عني صاحل

املرأ ة و حتفزيهاتشجيع   
 

08/03/2022  
13:00/15:00  

 عرض مرسيح
 )ثقايف فين

03 

/ 
 

 فرق غنائية نسوية
 

 بدلية عني صاحل
 

حياء املنا يبة  اإ

 
08/03/2022  

16:00/18:00  

 
منوع  حفل مو ييقي نسوي  
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  ععنيني  ققززاامم  ::  للووللييةةااللثثققااففةة  ووااللففننوونن    ممددييررييةة--5544

  اتاتررخيخي  ووتتووققييتت  االلننششااطط  اامسمس  االلننششااطط  االلررمقمق
  ااههدداافف  االلننششااطط

  ممالالححظظةة  ااململششااررككنيني  مماكاكنن  االلننششااطط

01 
للحرفيات  ضتنظمي معر 

وامجلعيات النسوية النشطة 
 ابلولية

مارس  9و 8يويم 
ابتداءا من  2022

اىل غاية  08:00
17:00 

ا ابراز اعامل واجنازات احلرفيات وامجلعيات 
ابلولية النسوية  ا ةار الشيباب ان قزام 

العموميية اا فضاء مكتبة املطالعة 
 تني زواتني

ا خمتلف احلرفيات للحرف 
واحلديثة  ةوالصناعة التقليدي
 والرتاثية

ا امجلعيات النسوية النشطة 
 ابلولية

/ 

02 
تنظمي حفل فين خاص 

 ابلنساء
عىل  2022مارس  08

مساءا 15:00الساعة   

ا احياء اليوم العاملي للمرأ ة بدعوهتن حلضور 
ب ان قزاما بيت الشيبا حفل فين خاص هبن   

فرقة فنية حملية ذات طابع 
 التيندي او الامزاة
 فنانني خمتلفني

/ 
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  ججااننتت::  االلثثققااففةة  ووااللففننوونن  للووللييةة  ممددييررييةة--5566
ووتتووققييتت  االلننششااططاتاتررخيخي    أأ  ههدداافف  االلننششااطط  مماكاكنن  االلننششااطط  ااململششااررككنيني  ااململالالححظظااتت   االلررمقمق  ننووعع  االلننششااطط  

/ 

امجلعيات 
 احمللية

الصناعات ةار 
 التقليدية

 ابراز ةور و ماكنة املراة يف احلياة اليومية للمجمتع
 ابراز همارات املراة اجلانتية يف خمتلف الفنون

 08اىل  05من 
 مارس 
2022 

 معرض فين متنوع:
احليل التقليدية-  
اللباس التقليدي -  
املنتوجات احلرفية -  

01 

/ 
مجعية 

الانشطة 
 النسوية 

ةار الصناعات 
 التقليدية

التعريف ابللباس التقليدي احمليل مكوروث ثقايف وجب الاهامتم به ة احملافظة 
 عليه 

2022مارس  08يوم   
  ا14

 عرض لالزايء 
02 

/ 
ةار الصناعات  مجعية ازملان

 التقليدية
2022مارس  08 تنشييط احمليط و التعريف ابلرتاث الالماةي ملنطقة التا يييل  

  ا15
 حفل فللكوري

03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




