امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة الثقافة
مديرية تنظمي توزيع الإنتاج الثقايف والفين
الربانمج الثقايف والفين لالحتفالت برأأس الس نة ا ألمازيغية
أأس بوع الرتاث الثقايف ا ألمازيغي

ا ألنشطة اخلاصة مبديرايت الثقافة
الرمق

الولية

01

أأدرار

02

الشلف

الفرتة

نوع النشاط

من - 2018/01/08ندوة و قراءت شعرية
اإىل - 2018/01/15حصة اإذاعية
معرض الكتاب و اخملطوطات ا ألمازيغية و اللوحات التشكيليةورشاتمعارض احلرف و الصناعات التقليديةسهرات فنية و فللكوريةمن  2018/01/09اإىل -حمارضات و ندوات
- 2018/01/13ورشات
معارض(اللباس و أالالكت التقليدية ،ا ألفرشة و الزرايب ،اللوحاتالتشكيلية ،الصناعات التقليدية ،عروض فللكورية)
-سهرات فنية

املاكن
دار الثقافة-اإذاعة أأدرار اجلهوية

دار الثقافة

03

ا ألغواط

04

أأم البوايق

05

ابتنة

06

جباية

من  2018/01/10اإىل -حمارضات
- 2018/01/13عرض أأفالم أأمازيغية
معارض(الفخار ،احليل ،الزرايب)رقصات فللكوريةمن  2018/01/11اإىل -معارض(الأالكت و ا أللبسة التقليدية)
عروض الفنتازاي و البارود2018/01/15
مسابقات يف ا أللعاب التقليديةعروض فنية و فللكوريةمن  2018/01/11اإىل -حمارضة حول احلدث
- 2018/01/16معارض احليل و اللباس و الأالكت التقليدية
معرض الكتابشعر و أأغاين أأمازيغيةورشات الصناعة الفخارية و الرمسفس يفساء أأمازيغيةمن  2018/01/06اإىل -حمارضات
- 2018/01/12معرض الكتاب و الصور
-ورشات

دار الثقافةاملكتبة احلرضيةقاعة سيامن "مزي"دار الثقافة
املكتبة الرئيس يةاملرسح اجلهويدار الش باب عني فكرون-سيامن عني فكرون

دار الثقافة

-دار الثقافة

07

بسكرة

08

بشار

عروض مرسحيةعرض أأفالممعارض احلرف التقليدية(الزربية ،احليل و اللباس ،الطبخ و احللوايت ،زيتالزيتون و العسل)
سهرات فنيةمن  2018/01/12اإىل مداخالت ،ندوات و أأمس يات شعرية
 - 2018/01/18أأايم حتسيس ية
قراءات شعريةمعرض الكتاب و اللوحات الزيتيةمعرض فرع ادليوان الوطين حلضرية ا ألطلس الصحراويمعارض احلرف التقليدية(ا أللبسة و ا ألفرشة ،أأواين خفارية ،احليل ،الأالكتالشعبية)
خرجات س ياحيةمن  2018/01/06اإىل -حمارضات
- 2018/01/12قراءات شعرية
مسابقات-قافةل ثقافية

املكتبة الرئيس ية-سيامنتيك جباية

مديرية الثقافةدار الثقافةمركز اخملطوطاتمقر الإذاعة اجلهوية ببسكرة-بدلية مجورة

دار الثقافة

09

البليدة

10

البويرة

11

مترناست

معارض(الصناعات التقليدية ،ا أللبسة ،الأالكت و احللوايت التقليدية)زايرات ميدانيةعروض ترفهييةسهرات فنيةمن  2018/01/10اإىل -حمارضات و أأمس يات شعرية
- 2018/01/14معرض الكتاب
معارض(الفخار ،اللباس و احليل التقليدي ،الأالكت التقليدية)عروض مرسحية أأغاين أأمازيغية تراثيةمن - 2018 /01/07حمارضة و قراءات شعرية
اإىل - 2018/01/12معارض خمتلفة (الفخار ،اللباس و احليل التقليدي ،الأالكت التقليدية
معرض الكتاب و الصورمعرض الفنون التشكيليةورشة تعمل احلروف ا ألمازيغيةعرض مرسيحمن  2018/01/06اإىل -يوم درايس حول واقع ا ألمازيغية

دور الش باب ابلولية

دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية-بعض بدلايت الولية

2018/01/12

12

تبسة

13

تلمسان

عروض فللكورية-معارض الصناعات و أالالكت و ا أللبسة التقليدية

من - 2018/01/11حمارضة
اإىل - 2018/01/15قراءات شعرية
معارض(الفخار ،اللباس ،الزربية ،امللحقة و احللوايت التقليدية)معرض الفن التشكييل و الصورحفل فينمن  2018/01/11اإىل -حمارضات و ندوات
- 2018/01/18روبوراتج
معرض الصور و ا ألقنعةمعرض الأالكت الشعبية و ا أللبسةورشات مع أأطفال املدارس-أأمس يات شعرية

دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية-ساحة أأول نومفرب

دار الثقافة

دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية-املتحف العمويم

14

تيارت

من 2018/01/11
اإىل 2018/01/15

15

تزيي وزو

من 2018/01/07
اإىل 2018/01/13

قراءات شعريةورشاتمعرض الكتاب و الصورعرض مرسيحعرض أأفالم واثئقيةمعارض (ا أللبسة و ا ألفرشة التقليدية ،احللوايت التقليدية ،زيت الزيتون والعسل)
عروض فنية و فللكوريحمارضةعروض مرسحيةاحلكوايتورشاتمعارض (احلرف التقليدية ،الفخار ،اللباس و احليل ،الزربية ،املنتوجاتالفالحية اكلزيت و العسل،الأالكت الشعبية)
-معرض الكتاب و الفنون التشكيلية

دار الثقافةبدلية فرندةالإقامة اجلامعية للبنات أس ياكبري
-الإقامة اجلامعية  2000رسير

دار الثقافةاملكتبة الرئيس يةاملرسح اجلهويالسيامنتيكالفندق القدمي-بعض بدلايت الولية

16

اجلزائر

من 2018/01/05
اإىل 2018/01/13

17

اجللفة

18

جيجل

من 2018/01/12
اإىل 2018/01/17
من 2018/01/04
اإىل 2018/01/09

19

سطيف

 عرض أأفالم أأشعار و أأغايناإس تعراض وسط املدينةهمرجان الفخار مبعاتقةعروض غنائية و موس يقيةمعارض ا أللبسة و الأالكت التقليديةمعرض ا ألواين الفخاريةورشات سيامنئيةالتعريف ابملوروث الثقايف ا ألمازيغيالتأأكيد عىل أأمهية الرتاث ا ألمازيغيتبادل ثقايف بني ولييت جيجل و تزييوزو

أ
من - 2018/01/09معارض(اللباس و احليل ال
تقليدي،الفخار،الالكت الشعبية)
إاىل - 2018/01/16عروض فنية و فللكورية

-شوارع املدينة

املكتبة الوطنية
مكتبة بدلية أأولد فايتبدلية الرويبةقرص رايس البحردار الثقافة
ا إلس تقبال جبيجل:
2018/01/06-05-04
اذلهاب اإىل تزيي وزو:
2018/01/09-08-07
دار الثقافةاملتحف العمويم الوطين-املرسح اجلهوي العلمة

بدلية بوعنداسبدلية عني أأزال20

سعيدة

من 20018/01/05
اإىل 2018/01/15

21

سكيكدة

2018/01/11

22

س يدي بلعباس

من 2018/01/10
اإىل 2018/01/16

ندوة و حمارضةعرض فيملعرض مرسيحورشات ل ألطفالمعرض الكتابمعارض ا أللبسة و احليل و الأالكت التقليديةحفل فين و رقصات فللكوريةمعرض احلرف و الصناعات التقليديةمعارض تقليدية(احليل ،اللباس ،الزرايب و أالالكت الشعبية)معرض الكتاب و الصورعروض فللكورية و فنتازايمعرض الكتاب والصورمعرض الأالكت الشعبيةعروض فللكورية-رقصات وحلقات شعبية

دار الثقافة-املكتبة الرئيس ية

دار الثقافة

املكتبة الرئيس يةساحات املدينة-قاعات السيامن

حاكايت شعبيةحمارضة-بث أأفالم واثئقية روائية أأمازيغيةمعارض تشكيليةمن - 2018/01/09معارض ا أللبسة و الأالكت و احليل التقليدية
اإىل - 2018/01/13معرض احليل الفضيةو ا ألواين اخلشبية
ورشات ا ألشغال اليدوية-حمارضات-حفل فين

23

عنابة

24

قاملة

من 20108/01/11
اإىل 2018/01/18

25

قس نطينة

من 2018/01/11
اإىل 2018/01/21

-الزاوية الباللية

دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية-متحف هيبون

ندوة وقراءات شعريةعروض مرسحيةدار الثقافةعرض أأفالماملرسح اجلهويمعرض الكتاب و اخملطوطبدلية اتملوكةمعرض الفن التشكييلمعارض(اللباس و احليل التقليدي ،الفخار ،أالالكت و احللوايت التقليدية)عروض فنية و فللكوريةحمارضاتعرض رشيط واثئقي

26

املدية

من 2018/01/10
اإىل 2018/01/16

27

مس تغامن

من 2018/01/09
اإىل 2018/01/16

عرض مرسيحمعرض الصناعات التقليدية (ا أللبسة و احليل ،أأدوات الطبخ ،ديكوراملنازل)
عروض فللكورية تراثية
ندواتعروض مرسحيةعرض أأفالم( أأايم الفيمل ا ألمازيغي)زايرات ميدانيةورشاتمعارض(احلرف التقليدية،عادات و تقاليد ولية املدية)عروض ترفهيية و هبلوانيةمسابقاتحمارضة و مداخةلعرض احلكوايتعرض أأفالممعرض الكتاب ا ألمازيغي و الرسومات-مسابقة أأحسن عزف موس يقي

قرص الثقافة محمد العيد أل
خليفة

دار الثقافةمتحف الفنون و التقاليدالشعبية
اإذاعة املديةمؤسسات تربويةبدلية العيساويةمركز ا ألطفال ذويا إلحتياجات اخلاصة
دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية و املكتباتالبدلية
قاعة الش يخ حامدة-املعهد املوس يقي

حفل خاص بعادات و تقاليد أأمازيغيةرحةل ل ألطفالسهرة فنية قبائلية28

املس يةل

29

معسكر

من 2018/01/09
اإىل 2018/01/13

30

ورقةل

من 2018/01/10
اإىل 2018/01/13

من - 2018/01/08حمارضات و ندوات
اإىل - 2018/01/15قراءات شعرية
عروض مرسحيةمعرض الفن التشكييلعرض أأفالممعرض الأالكت و ا أللبسة التقليديةحمارضاتمعارض ا أللبسة و املنتوجات التقليديةحفالت فنيةبث فيمل واثئقي " أأمازيغن"حمارضة حول احلدث-معرض ا ألواين التقليدية

-بعض الإبتدائياتو متوسطة

دار الثقافةاملكتبة الرئيس يةقاعة املتحف-سيامن احلضنة

دار الثقافةدار ا ألشخاص املس ننيدار الثقافة-مرسح الهواء الطلق

معارض تقليدية للقافةل الثقافية لولية خنشةل31

وهران

من 2018/01/09
اإىل 2018/01/14

32

البيض

من 2018/01/09
اإىل 2018/01/13

33

اإلزيي

2018/01/12

ندوات و حمارضات حول املوضوعمعارض(صناعات تقليدية ،الفخار ،اللباس التقليدي)معرض الكتابأأمس يات شعريةعرض أأفالم سيامنئيةورشات الرمسعروض مرسحيةاحلكوايتمعارض ا أللبسة و الأالكت التقليديةمعرض ا ألواين الفخاريةعروض فللكوريةعروض للحكوايتقراءات شعريةمعرض الصناعات التقليدية-معرض الزي التقليدي و الأالكت الشعبية

قرص اتةلا ألثري-القرص القدمي و حبرية متاسني

متحف الفن املعارص-شارع العريب بن هميدي

دار الثقافةاملكتبة الرئيس يةقرص بومسغونقرص الشالةل العتيقدار الثقافة

34

برج بوعريرجي

من 2018/01/07
اإىل 2018/01/13

35

بومرداس

من 2018/01/06
اإىل 2018/01/13

عروض فنية و فللكوريةحمارضة و ندوةقراءات شعريةعروض مرسحيةورشاتاحلكوايتمعرض الكتاب و الصورمعارض(اللباس و احليل التقليدي ،احللوايت و أالالكت ،ا ألدواتالتقليدية
حفالت فنيةحمارضات و ندوات و قراءات شعريةاحلكوايتعروض مرسحيةورشاتمعرض الكتاب و الصورعرض أأفالم اب ألمازيغية-معرض الفن التشكييل

دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية-بدلية تسامرت

دار الثقافةاملركز الثقايف الإساليمبعض البدلايتاملؤسسات الرتبوية ومؤسسات التكوين املهين

36

الطارف

من 2018/01/07
اإىل 2018/01/17

37

تندوف

من 2018/01/11
اإىل 2018/01/18

معارض (اللباس و احليل التقليدية ،الأالكت الشعبية ،ا ألواين القدمية،الفخار ،املنتوجات التقليدية)
عرو ض ترفهييةعروض فنية و فللكوريةندوة وقراءات شعريةمعارض تقليدية(الفخار ،احليل ،اللباس التقليدي ،الزربية ،الربنوس،احللوايت و أالالكت التقليدية)
معرض الكتابورشات ا ألطفالاحلكوايتعروض مرسحيةعروض فللكورية و حفالت فنيةعرض مرسيحمعرض الكتابمعرض الفنون التشكيليةمعرض ا أللبسة التقليدية-عروض فنية و فللكورية

دار الثقافة-املكتبة الرئيس ية

دار الثقافة

38

تيسمس يلت

39

الوادي

من - 2018/01/11حمارضات و ندوات
اإىل - 2018/01/18معرض الكتاب
معرض الفنون التشكيليةمعارض احلرف التقليدية(ا أللبسة،النس يج و الزرايب ،الأالكت التقليدية،ا ألواين)
احلكوايت أألعاب تقليدية و مسابقات-عروض فنية و فللكورية

دار الثقافةاملكتبة الرئيس يةملحقة املكتبة الرئيس ية أأولدبسام و مخيس يت

من - 2018/01/12ندوة
اإىل - 2018/01/18عرض أأفالم
خمتلف دوائر الولية
معرض الكتاب و الصورمعارض(الفخار ،الزي و احليل التقليدي ،الصناعات و الأالكت التقليدية،الصناعة السعفية ،العطور و العنرب ،المتور)
عروض مرسحية-سهرات فنية

40

خنشةل

من 2018/01/10
اإىل 2018/01/13

41

سوق أأهراس

من 2018/01/08
اإىل 2018/01/11

42

تيبازة

من 2018/01/09
اإىل 2018/01/13

ندوات و حمارضةقراءات شعريةمسابقة اللباس و املأأكولت التقليديةعروض مرسحيةزايرات ميدانية للمعارضقافةل ثقافيةمعارض ا أللبسة و الأالكت و احليل التقليديةمعرض ا ألواين التقليديةمعرض ا ألفرشة و الزرايبحفل فينندوات و قراءات شعريةمعرض الكتاب ا ألمازيغيبث رشيط فيديومعارض (اللباس و أالالكت التقليدية ،الفخار ،الفواكه املومسية)-سهرات فنية و فللكورية

دار الثقافة

مقر مديرية الثقافة

املركز الثقايف عبد الوهابسلمي
-فيال جنلفي تيبازة

43

ميةل

من 2018/01/11
اإىل 2018/01/18

44

عني ادلفىل

من 2018/01/12
اإىل 2018/01/17

معارض ا أللبسة و الأالكت و احليل التقليديةمعرض ا ألواين التقليديةمعرض الصورمعرض الطوابع الربيديةمعرض الكتابحفل فين أأمازيغي متنوععرض فيمل أأمازيغيحمارضة حول احلدثمعرض الفخار و الزي ا ألمازيغي و أالالكت التقليديعروض فللكورية و غنائية-حفل فين أأمازيغي

دار الثقافةاملكتبة الرئيس ية-قرص الغا

املكتبة الرئيس يةدار الثقافة-ساحة املركب الراييض

45

النعامة

من - 2018/01/10حمارضاتو قراءات شعرية
اإىل - 2018/01/15عروض مرسحية
معارض(الزرايب و ا ألفرشة ،الأالكت التقليدية)مسابقاتحاكايت و قصص-حفل فين

46

عني متوشنت

من - 2018/01/07حمارضة
اإىل - 2018/01/11يوم درايس"ا ألدبو الرتاث ا ألمازيغي"
معارض ا أللبسة و الأالكت و احليل التقليديةمعرض ا ألواين التقليديةورشة احلكوايت-ورشات ل ألطفال خاصة ابحلدث

دار الثقافةاملركز الثقايف فرانز فانونابملرشية
ملحقة دار الثقافة عني الصفراءاملكتبة النصف حرضية بدليةصفيصيفة
-بدلية عسةل

دار الثقافة-املكتبة الرئيس ية

47

غرداية

من - 2018/01/11حمارضة و قراءات شعرية
اإىل - 2018/01/16معرض الكتاب
معرض الفنون التشكيليةعروض فللكورية-حفل فين و اإنشادي

48

غلزيان

من - 2018/01/11حمارضات
اإىل - 2018/01/15عرض أأفالم
معارض(الزربية ،احليل و الأالكت التقليدية)معرض الكتاب-سهرات فنية متنوعة

بيت الش باباملركز الثقايفاملكتبة الرئيس يةقاعة السيامناإذاعة غردايةاملؤسسات الرتبويةدار الثقافة-ملحقة املعهد املوس يقي

ا ألنشطة اخلاصة ابملؤسسات حتت الوصاية
الرمق

املؤسسة

 01املركز الوطين للسيامن

نوع النشاط

التارخي
و من  2018/01/10عرض أأفالم:

السمعي البرصي  CNCAاإىل  2018/01/13البيت ا ألصفر ،ماشاهو ،فاطمة نسومر ،البطةل ،جبال ابية ،أأرزيق ليندجان،من حاكية اإىل أأخرى

02
03

ادليوان الوطين للثقافة

من  2018/01/07تنظمي حفالت فنية

و الإعالمONCI

اإىل 2018/01/13

ادليوان الوطين حلقوق

يويم 05/04جانفي

املؤلف و احلقوق اجملاورة 2018

تنظمي حفل للفنان اإيدير

ONDA
 04املتاحف الوطنية

خالل الشهر

تنظمي معارض و زايرات -أأبواب مفتوحة عىل املتاحف

 05املدارس الوطنية للفنون

خالل الشهر

تنظمي معارضو ورشات فنية

امجليةل
 06املركز الوطين للبحوث يف

خالل الشهر
تنظمي حمارضات و ندوات حول املوضوع

عصور ما قبل التارخي
CNRPH
 07الواكةل اجلزائرية ل إالشعاع
الثقايفAARC

من  2018/01/07تنظمي حفالت فنية
اإىل 2018/01/12

مالحظة:
بعض أأنشطة و برامج املؤسسات حتت الوصاية توزع عرب عدد من الولايت ادلاخلية.

