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 :والش بابلعيدّي االس تقالل  59الـ االحتفال ابلذكرى 

 أ وال/ برانمج المؤسسات تحت الوصاية 

 الثقافي:الوكالة الجزائرية لالإشعاع 

 المكــــــان والتوقيت   التـــــاريخ نـــــوع النشـــاط الرقــــم

  0100-10-10 جولة فنية للمغني عبد الرشد مرميز 10

10-10-0100  

10-10-0100 

 المس يلة 

 البويرة

 الجزائر العاصمة دار عبد اللطيف

 الجزائر العاصمة دار عبد اللطيف   0100-10-15 عرض لمسرحية الواق الواق 10

 الجزائر العاصمة دار عبد اللطيف   0100-10-10 حفل شعبيي للش يخ مغارية جمال  10

 

10 

لى  10من  معرض / بيع للكتب + بيع ابالإهداء للمؤلفين  دار عبد اللطيف 0100جويلية 10اإ

 

15 

معرض فني للمتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الش باب "علي معاشي" لس نة 

 في فئة الفن التشكيلي.  0100

 دار عبد اللطيف 10-10-0100

  0100-10-15 عرض الفيلم القصير نحو الجنوب للمخرج محمد غالم  10
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  االعالم:الديوان الوطني للثقافة و 

 المكــــــان والتوقيت  التـــــاريخ نـــــوع  النشـــاط الرقــــم

 المركب الثقافي عبد الوهاب سليم بش نوة 10/10/0100 أ انش يد وطنية لجوق الكشافة االإسالمية فرع ابن ابديس )تيبازة(- 10

 عرض فني لتالميذ ورشة الموس يقى - 10

 معرض لتالميذ ورشة الفنون التشكيلية- 10

 قاعة المغرب بوهران 15/10/0100 معرض لرسم لوحات فنية )تجربة انية مباشرة( ببهوالقاعة- 10

 اوبيرات "الحلم العربيي" 15

 القاء شعري : قصيدة وطنية "اندي أ قالم الش باب" 10

 جويلية" 15مجموعة صوتية "أ طفال  10

10 
 "Zone Interdite السينمائي :  " عرض الفيلم

de Hakim Laalam 

 قاعة السعادة بوهران

 معرض للصور التاريخية والثورية بمشاركة  - 19

 معرض للفن التشكيلي بمشاركة فنانين محليين وتالميذ ورشة الرسم --

 0905ماي  10قاعة العروض  15/10/0100

 بخراطة

 ندوة فكرية وأ دبية بمشاركة اساتدة التاريخ المعاصر وبعض مجاهدي المنطقة  01

 اانش يد وطنية متنوعة بمشاركة فوج الكشافة االإسالمية  00

 حفل فني من أ حياء المجموعة الصوتية  00

 عرض فيلم سينمائي ثوري ابلمناس بة 00

 "Opération Maillotعرض الفيلم السينمائي :   00

de Okacha touita 

 قاعة يسر القاءات شعرية مع خنيفر مراد و مختاري ماية 05
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 اوبيرات اس تعراضية بعنوان "الحرية المنشودة" 00

 قاعة العروض الكبرى احمد ابي 15/10/0100 معرض الصور ببهو القاعة خاصة ابلمجاهدين 00

 معرض للكتب الثورية والتاريخية 00

 واثئقي ببهو القاعةشريط  09

 محاضرة حول الثورة الجزائرية مع اساتدة محاضرين وشهود عيان 01

 فوج ا لكشافة ) الفرقةالنحاس ية( 00

 معرض للورشات التابعة لقاعة العروض الكبرى أ حمدابي 00

 عرض كوريغرافي لمدرسة الرقص الكالس يكي 00

 البيانووصالت موس يقية لتالميذ ورشة  00

 لوحات فنية لورشة الرسم 05

 " Déracinés  Les"  عرض الفيلم السينمائي :  00

   de Lamine Merbah                

 قاعة  االطلس 15/10/0100 معرض كتاب لمنشورات حول الثورة 00

 ندوة فكرية ابلمناس بة 00

من المقاومة الشعبية الى نشأ ة الحركة الوطنية من اجل ندوة فكرية للدكتور دحمان تواتي تحت عنوان "  09

 االس تقالل"

 المركب الثقافي بش نوة 10/10/0100

 سا بمشاركة الشاعرة المية فريح و الشاعر كمال شرشار00القاء شعري ابتداء من الساعة  01
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 زكراي:قصر الثقافة مفدي  .0

 المكــــــان والتوقيت  التـــــاريخ نـــــوع  النشـــاط الرقــــم

 قصر الثقافة مفدي زكراي 00:01على الساعة  10/10/0100 عرض لوحات كوريغرافية  10

 قصر الثقافة مفدي زكراي 00:11على الساعة  10/10/0100 عرض مسرحية 'شرف المحارب " اخراج شوقي بوزيد  10

 قصر الثقافة مفدي زكراي 00/10/0100الى غاية  05/10/0100من  معرض للفنون التشكيلية تحت عنوان "عصاميون فن " برواق ابية  10
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 أ وبرا الجزائر " بوعالم بسايح ":  .0

 المكــــــان والتوقيت  التـــــاريخ نـــــوع النشـــاط الرقــــم

 اوبرا الجزائر    10/10/0100 حفل فني للمجموعة النسوية ل وبرا الجزائر مرفوقة بكل من المطرابت: نرجس، اندية بن يوسف، نعيمة شعبان  10

 اوبرا الجزائر  10/10/0100 عرض بعنوان " الجزائر في احتفال "    10

 مفدي زكرايقصر الثقافة   15/10/0100 حفل فني ساهر للموس يقى الكالس يكية  10
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 المركز الوطني للسينما والسمعي البصري: -5

 

 المكــــــان والتوقيت  التـــــاريخ نـــــوع النشـــاط الرقــــم

التالية: غرداية، المنيعة، عبر قاعات العرض السينمائي المتوزعة على الوالايت  سا00ابتداًء من الساعة  0100أ وت  10الى  جويلية 10من   عرض أ فالم ثورية   10

قس نطينة، قالمة، أ والد جالل، تبسة، تيسمس يلت، بومرداس، سطيف، تيزي وزو، 

 الجزائر، تلمسان.
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 اثنيا / برانمج مديرايت الثقافة عبر الوالايت: 

 بومرداس:مديرية الثقافة لوالية  -0

 المكــــــان والتوقيت  التـــــاريخ نـــــوع النشـــاط الرقــــم

 الذهبيي(القناع  )جائزة 00الطبعة  –بودواو ال ايم الوطنية لـمسرح الطفل لـمدينة  10

 عرض مجموعة من العروض المسرحية لل طفال للتنافس على جائزة " القناع الذهبيي "  -

تيزي وزو ، الجزائر ، ابتنة ، مس تغانم ، البليدة ، سكيكدة ، أ م البواقي ، تيارت .  بـجاية، والايت: 01مشاركة من  -

 الـمدية 

 ورشات تكوينية موجهة لل طفال  -

نضال الجزائرية          )  مس تغانم(،)بودالي محمد  بومرداس(،)دراوي س يد احمد  )عنابة(،جمال دكار  :تحكيملجنة  -

 وزو ( الجزائر( ، كالري سعاد ) تيزي

  وخارج المنافسةعروض مسرحية داخل  -

لى  10من   الـمركز الثقافي لـمدينة بودواو   0100جويــلية  15اإ

 منتدى موسوم " توظيف ال مازيغية في غرس القيم " الوطنية عبر ال ثير "  - 10

 دورة تكوينية أ ولى لفائدة الصحفيين الممارسين ابللغة ال مازيغية ابالإذاعة الوطنية  -

 المعرفية ل سماء ال عالم " والجمعية الجزائريةواقع الحال  الجزائرية:يوم دراسي تحت عنوان "أ سماء ال عالم  -

 باس.ع ول بمنطقة تبلبالة بمنطقة بني عربيي المتدا –ورشة تدوين وصالت غنائية " الكورانجي " اللسان االمازيغي  -

لى  10من   المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية  - 0100جويليـــة  19اإ

 عبر أ ثير االإذاعة المحلية ببومرداس -

  وواثئق اتريخيةمعرض صور فوتوغرافية  -  10

 معرض للكتب التاريخية  -

 معرض الفنون التشكيلية -

 عرض مسرحي للكبار تحت عنوان         " الـمعتقل "  -

 عرض أ فالم اتريخية ثورية  -

 بث أ انش يد وطنية  -

لى  10من   دار الثقافة رش يد ميموني " -   0100جويلية  10اإ

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية   -

  " الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني "ندوة حول  - 10

 أ مس يات شعرية  -

 دار الثقافة رش يد ميموني  -  0100جويلية  15
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لى  10من   واتريخ الجزائرمسابقات فكرية ثقافية موجهة لل طفال تتمحور حول الذكرى  - 15  ة )برجالعموميعبر المكتبات الريفية للمطالعة  -  0100جويلية  10اإ

 بودواو( –لقاطة  –منايل 

 ي "دار الثقافة " رش يد ميمون -

 دار الثقافة " رش يد ميموني "  -  0100 جويلية 15و 10يومي   والش باب للعائالت  وغنائية موجهةحفالت فنية موس يقية  - 10

 بومرداس  –واجهة البحر  -

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية -  0100جويلية  15 بومرداس. والكاتبات بواليةمن االإصدارات الجديدة لنخبة من الكتاب  والتوقيع لمجموعةبيع ابالإهداء  - 10

حياء التاريخ الثقافي  وال غاني الوطنيةملتقى ال انش يد  - 10 لى اإ وال غاني  ال انش يد)الوطنية يتمحور حول  وبث الروحيهدف اإ

وأ غاني يد أ انش   –الوطنية  وأ غاني الحركةأ انش يد  –للنضال الجزائري  والتاريخ الشفويأ غاني المقاومة  –حياة ال مم  في

  االس تقالل( وأ غاني مابعدأ انش يد  –الجزائرية  الثورة

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية - 0100 جويلية 10و 10يومي 

 ال ايم الوطنية لل نشودة الوطنية  - 19

 فرقة  00بمشاركة  -

لى  10من   المركب الرايضي الجواري بوزقزة قدارة  - 0100جويلية  15اإ

 دار الثقافة  -

 عبر مناطق الظل  -
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 والية معسكرمديرية الثقافة ل – 10

 مكان النشاط والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

0. 

 معرض يضم:

 التحريرية.جناح لصور شهداء الثورة 

 جناح صور لمراكز التعذيب وسجون الوالية.

 للكتاب التاريخي.جناح 

 جناح للفنون التشكيلية.

لى غاية  10من   01/10/0100اإ
 دار الثقافة

 10/10/0100 من تقديم جمعية فن بالدي لوالية وهران  " وصية جدي"عرض ملحمة اتريخية خاصة ابل طفال تحت عنوان  .0

0. 

 مسابقة في الرسم تحت عنوان " عيد االس تقالل بعيون ال طفال"

 معرض يضم:

 جناح للكتاب التاريخي

 المجاهدين جناح لصور

 المكتبة الرئيس ية 10/10/0100

 عرض فيلم اتريخي بعنوان" معركة الجزائر"  .0

 معرض للكتاب التاريخي
15/10/0100 

مكتبة المطالعة العمومية الشهيد 

براهيم عبد القادر  اإ

عرض شريط واثئقي بعنوان "الثورة الجزائرية" متبوع بندوة حول أ همية هذا الحدث الوطني من تنش يط اندي الثقافة أ لوان  .5

 سا.00:11
 المكتبة الرئيس ية 15/10/0100

 دار الثقافة 15/10/0100 حفل فني ساهر كوكتال متنوع لجمعية ال فراح للطرب الش باني  .0

0. 

 عرض فيديو ل فالم ثورية

15/10/0100 

لى غاية  اإ

01/10/0100 

 قاعة سينما السعادة

 .ودوائر الواليةبلدايت  15/10/0100 ابلحدث، من قبل الجمعيات الثقافية المحلية  وفكرية تليقتقديم نشاطات فنية ثقافية  .0

لى متحف المجاهد بمعسكر .9  بلدية معسكر 15/10/0100 زايرة ثقافية لفائدة ال طفال اإ



10 
 

01. 

 أ بواب مفتوحة على المعلمين ال ثريين دار القيادة ومحكمة ال مير عبد القادر  

15/10/0100 

لى غاية  اإ

05/10/0100 

 ية فرعالثقاف الدائرة ال ثرية للممتلكات 

 معسكر

 دار الثقافة 10/10/0100 محاضرة بعنوان" من عمق التاريخ" من تقديم النادي الثقافي البيان. 00
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 :الوادي مديرية الثقافة لوالية– 10

 المكان التوقيت التاريخ نوع النشاط الرقم

 جويلية  10 معرض صور لمجاهدي المنطقة 10

 صباحا 19:11

 دار الثقافة

 الشط

 عرض فيلم اتريخي  10

 (  datashowالبياانت  شاشة عرض )بواسطة

 جويلية  15

 مساءا 09:11

 دار الثقافة

 الشط

 معرض خاص لمكتبة ش يخ المؤرخين  10

 أ بو القاسم سعد الله 

 جويلية 15

 صباحا 19:11

 دار الثقافة

 الشط  

 جويلية  15 حفل فني ساهر بمشاركة مجموعة من الفنانين المحليين 10

 مساءا 09:11

 دار الثقافة  

 الشط

 جويلية 15 .0100جويلية  15انجاز جداريه خاصة بمناس بة  15

 صباحا 19:11 

 دار الثقافة   

 الشط

 جويلية 10 القديمة     والجرائد التاريخيةمعرض للواثئق  10

 صباحا 19:11

 المكتبة الرئيس ية وفرعها 

 جويلية  15 عرض فيلم واثئقي حول االس تقالل وتلخيصه من طرف ال طفال المنخرطين 10

 صباحا 19:11

 المكتبة الرئيس ية 

 جويلية  15 معرض للصور والكتب التاريخية  10

 صباحا 19:11

 المكتبة الرئيس ية وفروعها

 المكتبة الرئيس ية  جويلية  15 مسابقة اتريخية بين المنخرطين 19

 جويلية  15 يس بوكامن تقديم اساتذة مختصين في التاريخ عبر صفحة الف مداخلة اتريخية 01

 مساءا 09:11

 المكتبة الرئيس ية
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 مديرية الثقافة لوالية الجزائر  -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم نوع النشاط التاريخ المكان

 المركز الثقافي

 معاشي( على)

 برج البحري بلدية

 

 جويلية 15

0100 

 ورشات فكرية في القراءة والتلخيص. -

 مسابقة في أ حسن رسم معبر عن الحدث التاريخي -

 حكواتي. -

 

10 

  مختار زرهوني المحمدية حي

 0100جويلية  15

 معرض خاص ابلمجاهد طريق تنظيمتكريم المجاهد محمد دوزي عن 

 في أ حسن رسم للعلم الجزائري مسابقة-الحدثحكواتي حول  -

 

10 

 دار الش باب

 بلدية ابش جراح

  ورشات الطفل العبقري. –في الكتابة  ورشات-ورشات فنية في الرسم  - 0100 جويلية 15و 10

10 

 10 0900جويلية  15تقديم ملحمة خاصة ابلذكرى المجيدة  0100جويلية  15 ابب الوادي قاعة ال طلس

 مقر الجمعية

 الرغاية

 بداية شهر

 0100جويلية 

 تنظيم تكوينات في خلق المشاريع لفائدة

 المرأ ة الماكثة في البيت

 

05 

 

 بلدية بولوغين

 

لى  10  0100جويلية  15اإ

 ورشات فكرية وفنية في الرسم والقراءة

 رحلة اس تكشافية لمتحف المجاهد لفائدة أ طفال المدارستنظيم 

 تنظيم معرض للكتب والصور التذكارية الخاصة ابلذكرى المجيدة

 

 

06 

 07 تنظيم عروض ل فالم ثورية لل طفال مع البهلوان 0100جويلية  5 – 0 – 0 الحديقة العمومية لبراقي

    

 08 .0100جويلية  15انطالق التدريبات الخاصة بملحمة )الرئيس( احتفاال بعيدي االس تقالل والش باب  0100جويلية  15 ساحة الوئام لبلديةأ والد فايت

 

 بليدية س يدي امحمد

 

 0100جويلية  15

 العظيمة تنظيم معرض للصور التاريخية المخلدة للذكرى

 تنظيم معرض لل زايء التقليدية من تقديم ال طفال

 

19 
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 والية أ م البواقيل مديرية الثقافة - 5

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

10 

 (:0100) 0900جويلية  15ذكرى -0

 الندوة الوطنية التاريخية حول المنهج التحليلي وبناء الوعي التاريخي.-

 الصالون الوالئي للفن التشكيلي وجماليات الخط العربيي.-

 للكتاب.الصالون الوطني -

 

 

 جويلية 15

 

 

 جويلية 15/10/10

 

لى  15من   جويلية 01اإ

ـي
ــــ

واق
لب  ا

 أ م
ــة

فـــ
ثقا

ل  ا
دار

 

10 
 أ وت يوم المجاهد: 01ذكرى -0

 عرض أ وبيرات غنائية ثورية تحت عنوان "تجليات نوفمبرية" للمسرح الجهوي ابتنة.-

 

 

م  جويلية ليالا  15
ة أ 

قاف
لث  ا

دار

قي
بوا

ل ا
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 والية البليدةمديرية الثقافة ل – 10

 نوع النشاط الرقم

 

 المكان والتوقيت  التاريخ

 

10 

 

02 

 

03 

 

04 

 تنش يط فلكلوري مع مجموعة من الفرق المحلية -

 الوطنيةو  

 أ مس ية شعرية بمشاركة مجموعة من شعراء الوالية -

 حول المناس بة.  

 حفل فني ساهر في مختلف الطبوع الفنية. -

 للكتاب التاريخي عبر المكتبة المتنقلة.معرض  -

نجاز وزارة  -  بث أ شرطة واثئقية وأ فالم ثورية من اإ

 المجاهدين.

 

 

 

 

 15/10/0100و 10  

 

  

 

 

 

 

 

 ساحة الحرية بباب السبت
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 مديرية الثقافة لوالية بشار– 10

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 التاريخية لجمعية مشعل الشهيدافتتاح معرض الصور  10

 بث أ انش يد وطنية

 حفل فني من تنش يط فرقة العامة

 حفل فني من تنش يط فرقة اوالد بوشطاط

 

10/10/0100 

 دار الثقافة

 

 

 بلدية بنى ونيف

 مواصلة معرض الصور التاريخية 10

 سهرة فنية من تنش يط فرقة أ نصار البيان

 سهرة فنية من تنش يط فرقة صحاراين

 

10/10/0100 

 دار الثقافة

 بلدية لحمر

 بلدية القنادسة

 مواصلة معرض الصور التاريخية 10

 سهرة فنية من تنش يط فرقة السد

 سهرة فنية من تنش يط فرقة الفردة

 

10/10/0100 

 دار الثقافة

 بلدية العبادلة

 بلدية اتغيت

 مواصلة معرض الصور التاريخية 04

 سهرة فنية من تنش يط فرقة الزفاانت

 سهرة فنية من تنش يط فرقة قناوة نورة

 سهرة فنية من تنش يط الفنان بوزاين بوكابوية

 

 

10/10/0100 

 دار الثقافة

 بلدية المريجة

 بلدية موغل

 بلدية بوكايس
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 سوق أ هراس مديرية الثقافة لوالية– 10

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 دار الثقافة الطاهر وطار 0100جويلية  10/10/15أ ايم  الفوتوغرافيةمعرض في الصور  10

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية  10/10/15أ ايم  معرض في الكتاب 10

 القاعة متعددة الرايضات 0100جويلية  10 حفل فني ش بابيي 10
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 مديرية الثقافة لوالية المدية– 19

 المكان والتوقيت  التاريخ النشاطنوع  الرقم

10 

 ال ايم الوطنية للسينما 

 من تنظيم جمعية انس الفن الثقافية المدية

مسابقة أ نية في الصناعة السينمائية لمختلف المبدعين السينمائيين من مختلف ارجاء  -

 الوطن.

 ورشات تكوينية للهواة من والية المدية. -

 ندوات ومحاضرات. -

 سينمائية وطنيةعروض أ فالم  -

 0100جويلية  15الى  10من 

 بيت الش باب بن شكاو

+ 

 مسرح الهواء الطلق المدية

10 
عرض مسرحي ثوري بعنوان "الشهيد الشاعر" يجسد شخصية الشهيد "حاج حمدي  -

 أ حمد" المدعو "أ رسالن" من انتاج جمعية بن شنب الثقافية المدية
 مسرح الهواء الطلق المدية 0100جويلية  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 برج بوعريريجوالية مديرية الثقافة ل-01

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

10 

 معرض الصناعات التقليدية والوكاالت الس ياحية -

 معرض المنتوجات الفالحية  -

 معرض مديرية التجارة  -

 ال لعاب الهوائية + البهلوان + أ لعاب الخفة -

لى  10من   0100جويلية  01جويلية اإ

 دار الثقــافــة 

 "محمد بوضياف"

  

 القاعة المتعـددة النشاطات 

 " عبد المجيـد أ وشيش "

10 

 تكــــريمــات -قـــراءات أ دبية  -

 بيع ابالإمـضاء -تقديــم مبدعــين  -

 وصـالت فنيــة -

 محمد بوضياف"»الثقــافــة دار  0100جويلية  10

10 

 معرض الوكاالت الس ياحية  -

 معرض الصناعات التقليدية  -

 معرض المقاوالتية / الوكالة الوالئية لدعم المقاوالتية  -

 أ لعاب هوائية  -

 معارض للجمعيات المحلية  -

  فنية ومسرحيةعروض  -

 عروض بهلوانية  -

 مسابقات في مختلف النشاطات  -

 عروض فنية فلكلورية  -

 عروض موس يقية -

 

 0100جويلية  15
 دار الش باب  

 دائرة مجانة
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10 

 المكتبة.معرض كتاب اتريخي من رصيد  -

 المكتبة.معرض صور وواثئق اتريخية من رصيد  -

 اتريخية.عرض أ شرطة واثئقية  -

 التاريخ.ندوة فكرية اتريخية من تقديم أ ساتذة في  -

 الشعراء.حفقرة شعرية خاصة ابلمناس بة من تقديم نخبة من  -

 المجاهدين.سرد وقائع اتريخية من طرف بعض  -

 المنطقة.تكريم المجاهدين من أ بناء  -

 اتريخية.مسابقة فكرية  -

  المسابقة.توزيع الجوائز على الفائزين في  -

 

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية برج بوعريريج 0100جويلية  15

 0100جويلية  10 حفل فني 15

 دار الثقــافــة 

 "محمد بوضياف"

 

 0100جويلية  15 حفل فني 10

 0100جويلية  10 حفل فني 10

 0100جويلية  10 حفل فني 10

 0100جويلية  10 حفل فني 19

 0100جويلية  19 حفل فني 01
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 مديرية الثقافة لوالية قس نطينة-00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 

لى  0من  التشكيلية ورشات في الفنون 10  0100جويلية  5اإ

 لحاج أ حمد ابيالتقليدية قصر ا والتعابير الثقافيةالمتحف العمومي الوطني للفنون 

 

 

02 
 0100جويلية  10 محاضرة بعنوان: عيد االس تقالل ودالالته

 المتحف الوطني العمومي سيرات

10 

 0100جويلية  10 معرض خاص ابلكتاب

 للمطالعة العمومية مصطفى نطورالمكتبة الرئيس ية 

10 

بداعات الش باب  0100جويلية  10 معرض خاص ابإ

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مصطفى نطور

15 

 0100جويلية  10 قراءة

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مصطفى نطور

 واالس تقاللعرض أ فالم واثئقية عن الثورة الجزائرية  10

 مع زايرات موجهة للمتحف مجانية التاريخيةوالشخصيات 
 0100جويلية  10/15

 المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أ حمد ابي
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10 

 0100جويلية  10/15 عرض مسرحي

 المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أ حمد ابي

10 

 0100جويلية  10/15 أ وبرا لتالميذ المدرسة الموس يقية 

 المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أ حمد ابي

19 

 0100جويلية  10/15 ورشة رسم مفتوحة خاصة ابلمناس بة

 يالمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أ حمد اب

10 

 0100جويلية  10/15 معرض فني تشكيلي خاص ابلمناس بة

 المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أ حمد ابي
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 مديرية الثقافة لوالية خنشلة–00

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 فن تشكيلي ...." اتريخية.معرض متنوع " صور  - 10

خراج لطفي فرحاتي .بعنوان:عرض أ وبيرات  -  " عودة شهيد " تأ ليف واإ

 " التواصل الفني والثقافي بين ال جيال " الحصة من تنش يطحول:جلسة ينشطها مثقفون وفنانون  -

 الس يدة ربيعة دريدي.

 التاريخية.معرض للصور  -

  يةأ انش يد وطنية سمع  - 

 دار الثقافة 10/15/0100

 راشدي." للمخرج أ حمد لطفي " فيلم:عرض  - 10

 مرير.أ مس ية أ دبية خاصة ابلمناس بة من تنش يط المبدع جمال  -

 " فرحة االس تقالل " .بعنوان:عرض شريط واثئقي  -

 

 دار الثقافة 15/10/0100

 ساحة عباس لغرور  جويلية 10.10 اايم االغنية الشاوية " الرحابة" - 10

 المناطق المعزولة جويلية 0.0.0 القافلة السينمائية للمناطق النائية - 10
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 مديرية الثقافة لوالية سكيكدة– 00

 الرقم نوع النشاط والتوقيت  التاريخ المكان

 البلدايت النائية

 

لى  جويلية 10من  10اإ

 0100جويلية

 10 ترفيهية ومسرحية، حكواتي( الخفة عروض العاب)الظل قافلة ثقافية تجوب مناطق 

 10 قراءات شعرية ابلمناس بة 0100جويلية  10 دار الثقافة

 10 : " مدبحة حدثت مند عام" مسرحي بعنوانعرض  0100جويلية  10 دار الثقافة

 10 سهرات فنية بمشاركة فنانين محليين 0100جويلية 15-10 الساحات العمومية

 15 ثورية وعرض أ فالمعرض ملحمة ثورية حول المناس بة مع بث أ انش يد ثورية وطنية  0100جويلية  15 ش بلقصر الثقافة مالك 

 10 عرض ملحمة الجزائر حريتي للبالي الوطني 0100جويلية  15 يس بوكااليوتوب والف
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 المس يلةوالية مديرية الثقافة ل-00

 الرقم نوع النشاط والتوقيت  التاريخ المكان

  .0 ندوة اتريخية ابلمناس بة 0100جويلية 10 المكتبة البلدية

لى 10من المكتبة البلدية   .0 معرض الكتاب التاريخي 0100جويلية 10اإ

عادة التربية   قرص مضغوط   عرض فيلم ثوري 0100جويلية 15 والتأ هيلمؤسسات اإ

 'الجزائر عبر التاريخبعنوان '

0.  

 10 وثقافية ابلمناس بةأ نشطة تربوية  0100جويلية 15 المكتبة البلدية أ والد أ عطية
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 مديرية الثقافة لوالية الطارف– 05

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية  0100جويلية10 معرض للصور التاريخية من الرصيد الواثئقي للمكتبة 10

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية10 معرض للكتب التاريخية من الرصيد الرصيد الواثئقي  10

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية10 شهادة حية لمجاهد من مجاهدي القاعدة الشرقية  10

 ة الرئيس ية للمطالعة العموميةالمكتب 0100جويلية10 مداخلة اتريخية من تقديم أ س تاذ في التاريخ 10

 الطارف 0100جويلية10 حفل فني ساهر  15

ذاعة الطارف الجهوية 0100جويلية10 مائدة مس تديرة خاصة ابلذكرى المجيدة 06  اإ

 دار الش باب أ حمد بتشين 0100جويلية15 اس تعراضات الفرقة النحاس ية  10

 دار الش باب أ حمد بتشين 0100جويلية15 طابع ال غنية الوطنية فني فيحفل  10

 متحف المجاهد لوالية الطارف 0100جويلية15 معرض للصور التاريخية والثورية 19

 دار الش باب أ حمد بتشين 0100جويلية15 القاءات في الشعر الشعبيي الثوري والشعر الفصيح  01

 أ حمد بتشيندار الش باب  0100جويلية15 ابلذكرى  لل طفال خاصةمسابقة في الرسم موجهة  00
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 مديرية الثقافة لوالية عين تموشنت– 00

 الرقم نوع النشاط والتوقيت  التاريخ مكان النشاط

لى  10من  دار الثقافة عيسى مسعودي  10 بث أ انش يد وطنية 0100جويلية  15اإ

حفل فني متنوع من تنش يط جمعية الطرب لوالية عين  15/10/0100 دار الثقافة عيسى مسعودي

معية توات س يدي سعيد وج  تموشنت والفرقة الفلكلورية

 النور مع فنان الراب يوسف مناي 

10 

عادة التربية ببلدية عين تموشنت   بمؤسسات اإ

 مؤسسة الوقاية بلدية بني صاف -

 مؤسسة الوقاية بلدية عين تموشنت--

تنظيم المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية "مالك بن  15/10/0100

مسابقة في الشعر والرسم لفائدة النزالء نبيي" في 

 المحبوسين

10  

قامة معرض الصور التاريخية 15/10/0100 ببهو المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مالك بن نبيي  10 اإ

قامة معرض الكتاب التاريخي 15/10/0100 ببهو المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية مالك بن نبيي  15 اإ
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 مديرية الثقافة لوالية البيض– 00

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 دار الثقافة محمد بلخير 0100جويلية  15الى غاية  10من  بث ال انش يد الوطنية 10

 دار الثقافة محمد بلخير 0100جويلية  15الى غاية  10من  معرض اتريخي خاص ابلمناس بة 10

10 
 ل هم المحطات التاريخية الفنيةمعرض صور فوتوغرافية 

 الخاصة بفرقة العالوي انس المعنى ابلوطن وخارج الوطني
 رواق العرض 0100جويلية  15الى غاية  10من 

10 
انطالق ال ايم الثقافية لموس يقى الديوان بمشاركة مجموعة 

 من الفرق الفنية 
 0100جويلية  10

مسرح الهواء الطلق لدار الثقافة 

 محمد بلخير

 0100جويلية  10 حفل فني لفرقة الديوان العين الصفراء والية النعامة  15
مسرح الهواء الطلق لدار الثقافة 

 محمد بلخير

10 

مسير اس تعراضي للفرق المشاركة في ال ايم الوطنية 

لموس يقى الديوان من النصب التذكاري للشهداء الى غاية 

 دار الثقافة محمد بلخير

 0100جويلية  10
الهواء الطلق لدار الثقافة مسرح 

 محمد بلخير

 0100جويلية  10 حفل فني لفرقة الديوان والية معسكر   10
مسرح الهواء الطلق لدار الثقافة 

 محمد بلخير

10 
حفل فني في الرقص الشعبيي من تنش يط فرقة انس 

 المعنى للرقص الشعبيي
 0100/ جويلية 10

مسرح الهواء الطلق لدار الثقافة 

 بلخيرمحمد 

 مسرح الهواء الطلق لدار الثقافة  0100جويلية  15 عرض فيلم اتريخي "العقيد لطفي " 19

 

 

 

 



28 
 

 مديرية الثقافة لوالية النعامة– 00

 الرقم نوع النشاط والتوقيت  التاريخ المكان

 على صفحة الفيس بوك
 0100جويلية  15

 

 بث أ انش يد وطنية  -

 معارض للصور التاريخية  -
10 

 سينما أ مزي قاعة

 ابلعين الصفراء

 0100جويلية  15

 
 عرض أ فالم وأ شرطة واثئقية  -

 دار الثقافة

 أ حمد شامي ابلنعامة

لى  10من   0100جويلية  10اإ

 

 ال ايم الوطنية للشعر الشعبيي والملحون  -

 في طبعته التاسعة    

 اس تعراضات فلكلورية  -   

 حفل فنـــي  -   

10 

 الرئيس ية ببلدايت الواليةعبر ملحقات المكتبة 

 

 0100جويلية  15

 

 معارض للكتب.  -

 مسابقات ثقافية.  -
10 
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 مديرية الثقافة لوالية تمنغست:– 09

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 دار الثقافة تمنغست 10/10/0100 تنظيم مسابقات في الفنون التشكيلية لصالح االطفال   10

 دار الثقافة تمنغست 10/10/0100 افتتاح معرض للصور التاريخية بقاعة دار 10

 معرض للصناعة التقليدية 

 معرض للفنون التشكيلية

 دار الثقافة تمنغست 10/10/0100

 المكتبة الرئيس ية

 

10 

 مديرية الثقافة 10/10/0100 تنظيم زايرة ميدانية لبعض المعالم التاريخية لفائدة منخرطي الورشات في المؤسسات الثقافية

 المكتبة الرئيسة

 دار الثقافة 10/10/0100 اقامة محاضرة حول الذكرى 10

 دار الثقافة 15/10/0100 أ انش يد وطنية عبر ال ثير 15

 والمكتبة الرئيس ية

 عبر المنصة االلكترونية 15/10/0100 قراءات شعرية ابلعربية والتارقية ابلمناس بة 10

ذاعة  15/10/0100 ندوة صحفية اذاعية حول الحدث.المساهمة في  10  الجزار من تمنغستاإ

 عروض فلكلورية/  االحتفالت الرسمية تمنراست

 تكريمات  /  فعاليات النشاط الرسمي 

 وسهرات فنية متنوعة 

 دار الثقافة تمنغست 15/10/0100
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 : واليــة مســتغانـــممديرية الثقافة ل – 01   

 المكان والتوقيت  التاريخ النشاط نوع الرقم

10 
 حفل غنائي

 نــــدوة اتريخية   حول الحدث
 الثقــافــةدار  0100جويلية  10

لى  10 عرض أ فالم واثئقية خاصة ابلحدث  10  0100جويلية  15اإ
 

 قاعة سينما حمادة -

لى  10من  عروض مسرحية   ثورية  10  0100جويلية  15اإ

 

 الـــجهـــويالمـــسرح  -

 

 
 معرض لصور اتريخية

 ورشات تلخيص كتب اتريخية 
لى  10من   0100جويلية  15اإ

 

 دار الـــثقافـــة  -

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية  -

  0100جويلية  15 أ مس ية شعرية ثورية  

 

 

 دار الـــثقافـــة  -
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 مديرية الثقافة لوالية سعيدة:– 00

 الرقم

 

 المكان التاريخ والتوقيت نوع النشاط

10  

 معرض للكتب التي تناولت الثورة التحريرية

 

 

 

 0100جويلية  10الى  10من 

 ذوي – عين السلطان –بهو المكتبة الرئيس ية ملحقة س يدي بوبكر 

 / مسابقة في كتابة أ حسن مقال حول اتريخ الراية الوطنية لفائدة االطفال  10

كرام معرض للفنون  10   بغ الجزائربوحجة سماح   /معرض لنوا –التشكيلية للفنانتين: بولوفة اإ

 

–يط التنش   –االدبيي  –يوم مفتوح للناش ئة الموهوبين في جميع المجاالت: الدراسي  10 بهو المكتبة الرئيس ية 

 الرسم 

 0100جويلية  10

 

عة أ مس ية شعرية لمجمو +  القادر. ندوة فكرية اتريخية حول الذكرى لل س تاذ مشاوي عبد 15 سا00:11

 من الشعراء.

 

 قاعة الندوات 

 المسرح الجهوي 00:11على  0100جويلية 15 0905ماي  10عرض مسرحية  10

 دار الثقافة 0100جويلية  15 قعدة مع الطرب البدوي /  حفل فني ساهر  - 10

 القاعة الشرفية ابلمكتبة الرئيس ية     0100جويلية 10 بيع ابلتوقيع لمجموعة من الكتاب 10
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 مديرية الثقافة لوالية تبسة:-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم نوع النشاط التاريخ المكان

 10 معرض على الهواء الطلق يضم مجسمات للمعالم ال ثرية 0100جويلية  15 متحف الهواء الطلق 

 10 الفوتوغرافية في دار مالك بن نبييمعرض لصور  0100جويلية  15 دار المفكر مالك بن نبيي 

 10 معرض على مس توى متحف مينا رف 0100جويلية  15 متحف مينا رف 

 10 يوم دراسي خاص بعيد االس تقالل 0100جويلية 15 سينما المغرب 

 الرقم نوع النشاط والتوقيت  التاريخ
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 واليـــــة تيبـــــــــــازةل مديرية الثقافة– 00

 

 الرقم

 

 النشاط 

 

 التاريخ/التوقيت

 

 مكان ال

 

 

 

10 

 

 بث فيلم واثئقي بعنوان: " بوادر االس تقالل". -

 معرض لل رش يف لل س تاذ: عمامرة ميلود. -

 معرض للفنون التشكيلية. -

 حفل فني من تنش يط فرقة نور الساحل وفرقة سليم الجوهرة. -

 "يمات نهر الليل ". بعنوان: عرض مسرحي لجمعية حركة مسرح القليعة -

 

 

 

ابتداء من الساعة العاشرة صباحا  0100جويلية  15

 د(11سا 01)

 

 

 

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

 

 

10 

 تنظيم أ ايم االغنية الش بابية الطبعة الثالثة بمشاركة مجموعة من الفنانين المحليين. -

 فناني المنطقة.معرض خاص ابللوحات الفنية خاصة ابلثورة من تقديم  -

    مسابقة فكرية حول عيد االس تقالل موجهة لفئة تالميذ المتوسطة  -

أ حسن بحث في اعالم المنطقة موجهة -أ حسن رسم لقادة الثورة موجهة لتالميذ الثانوية  -

 االبتدائية.لتالميذ 

لى  10من   00ابتداء من الساعة  0100جويلية  19اإ

 د  11سا 

 

 من الساعة العاشرة صباحاابتداء  0100جويلية  15

 

 

 

 دار الثقافة أ حمد عروة القليعة 
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ليزي:– 00  مديرية الثقافة لوالية اإ

 المكان والتوقيت  التاريخ النشاط الرقم

 سهرة فنية عصرية من تنش يط  10

 أ حسنالفنان قدور مالخ والفنان تهمير 

 )البارود(اس تعراضات فلكلورية لجمعية الفن والفلكلور 

 

 

 

 

 0100جويلية  15

 أ مام المركز الجامعي

 سهرة فنية مع الفنان علة يحييى )عود( 10

 فرقة الفنان غزيل محمود )عصري(

 اس تعراضات فلكلورية )البارود

 الدبداب

دريس سهرة فنية محلية ابلتنس يق مع جمعية اتتريت الثقافية ان امناس 10  بلدية برج عمر اإ

 من تنش يط   تقليديةفنية سهرة - 10

 جمعية اتتريت الثقافية ان امناس

 اس تعراضات فلكلورية لجمعية اتزيديرت للفلكلور و الثقافة ان امناس-

أ مام دار الش باب محمد بوضياف دائرة ان 

 امناس

شارة انطالق قافلة  15 لى المناطق النائية والمساجد لوالية ايليزي  01اإ   أ لف كتاب اإ

 

 

 0100جويلية  15

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية

 انطالق البوابة االلكترونية للتراث الثقافي  10

 العمومية الرئيس ية للمطالعةالمكتبة  يوم دراسي حول الشعرفي الثورة الجزائرية  10

 عرض فيلم رسالة شهيد  10

 ان امناس 0100جويلية  15 توقيع اتفاقية مع جمعية الكنتية للمخطوطات ان امناس 19

جويلية  0100/10جوان  19 بحث اتريخي عن الثورة في المنطقة أ حسنمسابقة فكرية حول  01

0100 

 صفحة التواصل االجتماعي فاس بوكعبر 

 بث أ انش يد وطنية 00

 معرض   الصور التاريخية-

جويلية  10/ 0100جويلية  10

0100 

 دار الثقافة
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 المكتبة مع المكتبة المتنقلةمعرض الكتاب التاريخي من رصيد -  00

 حول المناس بة رواد المكتبةمعرض لرسومات -

 معرض الصور الفوتوغرافية من ال رش يف حول المناس بة-

جويلية 10/ 0100جويلية  10

0100 

 مديرية الثقافة

 دار الثقافة

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة 

 مسابقة أ حسن رسم لصورة شهيد 00

 حول الكتاب التاريخي كويزيتومسابقة -

 

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية  15

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية  15 عرض فيلم اتريخي حول المناس بة 00

 مديرية الثقافة 0100جويلية 15 تكريم الفائزين في المسابقات 05

 دار الثقافة

 العموميةالمكتبة الرئيس ية للمطالعة 

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية 15 أ بواب مفتوحة عن التطورات التكنولوجية في المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية  00

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 0100جويلية 15 تسليم أ ول بطاقة قارئ الكترونية 00
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 لوالية س يدي بلعباس:مديرية الثقافة – 05

 

 

 

 

 

الموقع االإلكتروني أ و موقع التواصل 

 االإجتماعي الذي س ينشر عبره النشاط
 النشاط المبرمج التاريخ / التوقيت

 الرقم

dc
w

-s
id

ib
el

ab
be

s@
m

-c
ul

tu
re

.g
ov

.d
z

 

لى  15من   10 ري"" ريشة االإبداع الجزائ*معرض للفن التشكيلي من تنظيم الجمعية الثقافية  0100جويلية  10اإ

 10 "وال دب" دوحة الفكر الثقافية  تنظيم الجمعية* أ مس ية شعرية من  0100جويلية  15

قتراح تكريم بعض الفنانين الش باب 0100جويلية  15  *سهرة فنية ش بانية مع اإ
10 

 0100جويلية  15

 * معرض للكتاب الوطني

 * مؤلفات شخصيات وطنية

 * معرض للوحات الفنية

 والقراءة* فتح ورشات في البحث 

 * موائد مس تديرة خالل أ س بوع االإحتفاالت

 * محاضرات موسومة

 * مسابقات

ابلمكتبة الرئيس ية توزيع مطوايت * وكتاب المنطقة* تدشين جناح خاص بمؤلفي 

 خاصة ابلحدث

10 

15 

10 

10 

10 

19 

01 
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 بسكرة الثقافة لواليةمديرية – 00

  

 المكان والتوقيت   التاريخ نوع النشاط الرقم

 

10 

الذاكرة خ في ترس ي شهدائنا ودورهااسترجاع جماجم  الجمهورية فيتنظيم ندوة اتريخية حول مبارده الس يد / رئيس    -

 الوطني  وكتابة التاريخ..  الجماعية

 

  0100جويلية  10

 

قاعة متحف المجاهد وسط المدينة 

 بسكرة 

  

 فني ساهر بدون انقطاع   تنظيم حفل -

10 /10/0100 

 00 :11الساعة: بداية من 

  المسرح البلدي

 وسط المدينة

لى  10من  التحريرية   المظفرة  حول الثورةواثئقي    تنظيم معرض - 10   10/0100/ 10اإ

 

 

 

 

 

 دار الثقافة 

 

 

 15/10/0100 بث شريط فيديو حول فرحة الجماهير   ابلحرية  - 10

 معرض للكتاب حول المناس بة    - 10

 بث أ غاني وأ انش يد وطنية   -

لى  10من   0100/ 10/ 10اإ

 15/10/0100 تنظيم حفل فني ساهر - 15

  00 :11بداية من الساعة :

لى  10من   والشعر موجهةتنظيم ورشات فنية في الرسم وال انش يد الوطنية  - 10  10/0100/ 10اإ

لى  10من  المناس بة  واثئقي حولعرض شريط  - 10  0100 10/10اإ
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 مديرية الثقافة لوالية غليزان:– 00

 المكان والتوقيت  التاريخ نوع النشاط الرقم

 معرض للكتاب التاريخي - 10

 

 0100جويلية  15

 دار الثقافة

  معرض للصور الفوتوغرافية خاصة ابلحدث - 10

  أ انش يد وطنية عبر مكبر الصوت - 10

 المكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية جولة المكتبة المتنقلة عبر بعض بلدايت الوالية - 10

  محاضرة اتريخية حول الحدث  - 15

  عرض فيلم واثئقي اتريخي - 10
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 تلمسان واليةل مديرية الثقافة– 00

 الرقم نوع النشاط والتوقيت  التاريخ المكان

 قصر الثقافة

 0100جويلية  15 دالي""عبد الكريم 

 معرض للصور التاريخية للشهداء.

 فيلم سينمائي "وقائع س نين الجمر" للمخرج محمد لخضر حمينة.

10 

المتحف العمومي الوطني 

 لل اثر االإسالمية
 0100جويلية  15

 10 ورشات بيداغوجية مع ال طفال 

المتحف العمومي الوطني 

 لل اثر االإسالمية
 0100جويلية  10الى  15من 

 10 معرض حول أ هم محطات الثورة الخالدة ابلتنس يق مع المتحف الجهوي للمجاهد

أ هم المعالم ال ثرية لمدينة 

تلمسان مع زايرة لمتحف 

 المجاهد

 0100جويلية  10

 جولة مع ال طفال ابلتنس يق مع جمعية راتج تلمسان

 والمتحف الجهوي للمجاهد

10 

 

 متحف المجاهد
 0100جويلية  10

 مداخلة بعنوان دور المسجد في الثورة التحريرية

 ورشات بيداغوجية مع الكشافة ابلتنس يق مع المتحف الجهوي للمجاهد

15 

 

 

 دار الثقافة 

 عبد القادر علولة

 10 جدارية فنية  0100جويلية  10ابتداء من 

 0100جويلية  15
 حفل فني 

 

10 

 0100جويلية  15

 10 المطوقة" عرض مسرحي تحت عنوان "الجثة
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المتحف العمومي الوطني 

 للفن والتاريخ 
 0100جويلية  15

 19 ندوة اتريخية 

المتحف العمومي الوطني 

 0100جويلية  15 للفن والتاريخ
 01 معرض للصور التاريخية 

المركب الثقافي عبد الوهاب 

 سليم بش نوة تيبازة 
 0100جويلية  15ابتداء من 

 00 معرض الثورة التحريرية في الوالية الخامسة 

مكتبة المطالعة العمومية 

 0100جويلية  15 "محمد ديب" 
  معرض الكتب عن الثورة التحريرية
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 مديرية الثقافة  لوالية قالمة :  09-

 التوقيت التاريخ مكان العرض النشاط  رقم ال

 10/10/0100 ساحة دار الثقافة عبد المجيد الشافعي ابلثورة التحريرية المجيدة معرض للصور الفوتوغرافية خاص 10

لى غاية  10/0100/ 10 اإ

لى  يوميا من التاسعة صباحا اإ

 غاية الخامسة مساء

10 

 عروض فنية راقصة لمختلف الطبوع الوطنية-0

 عرض أ زايء لمختلف ال لبسة التقليدية الجزائرية -0

 محليةعروض فلكلورية لفرق -0

 سا00:11 10/10/0100 ساحة دار الثقافة عبد المجيد الشافعي

10 

 ندوة اتريخية بمناس بة الذكرى

 يقدمها كل من ال ساتذة:

 محمد بن رقطان-0

 اسماعيل سامعي -0

 ابرهيم براهمي-0

 سا 01:11 15/10/0100 دار الثقافة عبد المجيد الشافعي

10 

 عرض مسرحي ثوري بعنوان شرف المحارب

خراج شوقي بوزيد  اإ

 النص:حليم رحموني)مدير المسرح الجهوي(

 تمثيل مجموعة من ش باب المسرح لوالية قالمة.

قاعة المحاضرات لوالية قالمة في حالة 

 الموافقة من طرف الس يد الوالي

15/10/0100 

 

 سا01:11
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 مديرية الثقافة لوالية غرداية :  -01

 المكان التاريخ والتوقيت   النشاط الرقم

الطلق ابلتنس يق مع المركز الوطني  في الهواءعروض افالم سينمائية  10

 للسينما  والسمعي البصري

 15الى  10من 

 0100جويلية 

 ساحة اول ماي وسط مدينة غرداية  -

 مسكن واد نشو  051 ساحة حي -

 ديسمبر بوهراوة  غرداية 00ساحة  -

 والمطالعة لل طفالافتتاح ورشات الكتابة االدبية  10

 معرض الفنون والثقافات الشعبية

 0100جويلية  15ابتداء من 

 0100جويلية 10الى  15من 

 دار الش باب االمير عبد القادر وسط مدينة غرداية 

 المتحف العمومي الوطني ابلمنيعة

 مسيرة كشفية وفلكلورية مع الخيالة 10

 عرض مسرحي محترف

 سهرة فنية متنوعة   

 

 مقر الوالية الى ساحة اول ماي  0100ية جويل  15

 قاعة سينما مزاب

 المركز الثقافي المنيعة
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 . مديرية الثقافة لوالية تيزي وزو  :13

 المكان التاريخ والتوقيت  النشاط  الرقم

 معرض خاص ابلمناس بة  - 10

 معرض كتب  التاريخ و الثقافة  -

 دار الثقافة   0100جويلية 15/    10

 مولود معمري

 دار الثقافة   0100جويلية 15/   10 معرض افتراضي لصور ومقاالت  10

 مولود معمري

 

 عرض افتراضي لمؤلفات و كتب المؤرخين حول كل ما يخص   الثورة الجزائرية - 10

    

 عبر الموقع االلكتروني   0100جويلية 15/   10

 للمديرية  

 .عرض افتراضي لسير و بيوغرافية أ بطال الثورة الجزائرية  - 10

 قصص لل طفال -

 عبر الموقع االلكتروني   0100جويلية 15/   10

 للمديرية 

 عبر الموقع االلكتروني   0100جويلية 15/   10 . عرض افتراضي ل فالم  واثئقية حول الثورة التحريرية - 15

 للمديرية 

افتراضية لمختلف المواقع و المعالم التاريخية وال ثرية  من متاحف ومنازل التي تزخر  زايرات - 10

 بها والية تيزي وزو

 

حدى المعالم التاريخية ابلتنس يق مع الكشافة االإسالمية   -  زايرة ميدانية الإ

 

 عبر الموقع االلكتروني   0100جويلية 15/   10

 للمديرية 

 عبر الموقع االلكتروني 0100جويلية 15/   10 طفال حول اتريخ الثورة الجزائرية. مسابقة الرسم موجهة لل   - 10
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 .مديرية الثقافة لوالية تيسمس يلت :00

 الرقم النشاط التاريخ والتوقيت  المكان

 بهو دار الثقافة

لى  10من   15/10/0100اإ

سا 19:11  

 *المعارض:

الكتاب والمذكرات التاريخية -    

الصور التاريخية   -    

وطنية بث أ انش يد*  

10 

 مسرح الهواء الطلق 

 تيسمس يلت 

لى  10من   10/10/0100اإ

 سا 00:11

 انطالق فعاليات أ ايم ال غنية العصرية

-الطبعة ال ولى  -               
10 

 قاعة دار الثقافة تيسمس يلت

10/10/0100 

 سا 05:11

نتاج وزارة المجاهدين وذوي  *عرض شريط واثئقي "صور القصبة" اإ

 الحقوق
10 

 

15/10/0100 

 سا 05:11

 *عرض فيلم ثوري "سجن سركاجي"

خراج:حاج رحيم  سيناريو واإ
10 

 قاعة المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية وملحقاتها
لى 10من   10/10/0100 اإ

 سا 19:11

 * معرض كتاب التاريخ

 * ورشة الشاعر الصغير

 * مسابقات فكرية

 *ورشة الرسم

15 

 للمديرية  

 عبر الموقع االلكتروني   0100جويلية 15/   10 محاضرات و شهادات حية  للمجاهدين  - 10

 للمديرية 
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 10 *ندوة اتريخية حول نضال الشعب الجزائري لنيل االس تقالل سا 05:11 10/10/0100

 10 *عرض أ فالم اتريخية تتناول أ حداث وجوانب من اتريخ الجزائر سا 05:11 10/10/0100

           
     ورقلة:. مديرية الثقافة لوالية 03

 المكان التاريخ والتوقيت  النشاط الرقم

10 

 

 

 

  مهرجان االغنية المحلية واالنشودة الثورية 

  0100جويلية  10الى  10من 

 

 مسرح هواء الطلق ورقلة

 دار الثقافة مفدي زكرايء

عرض مسرحي بعنوان                    " شهيد الجزائر " مع 

 جمعية الزهراء لرعاية الطفولة انقوسة 

 

 0100جويلية  10يوم 

 مكتبة المطالعة العمومية المجاهد لوصيف عبد القادر بلدية انقوسة

 

 

10 

 ـ عرض مسرحي بعنوان

 " امانة االجداد " مع فرقة عشاق الركح جامعة ورقلة  

 ـ معرض للكتاب التاريخي 

 

  0100جويلية  10يوم 

 

 دار الثقافة مفدي زكرايء 

 

 

10 

  ـ معرض لتجارب ش بانية وانجحة في مجاالت ثقافية وعلمية

  0100جويلية  10يوم 

 

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية التيجاني محمد ورقلة

  " 2691/1212ندوة حول االستقالل جويلية 

  1212جويلية  20يوم 
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  سطيف :.مديرية الثقافة لوالية 00

 الرقم النشاط التاريخ والتوقيت  المكان

لى  09 ساحة دار الثقافة 0100جويلية  10جوان اإ الشارع( )مسرحعرض مسرحي    10 

لى  10من دار الثقافة  00جويلية  15اإ  

 

 10   والكتب التاريخيةمعرض للصورة 

0100جويلية 10 دار الثقافة  10 أ مس ية شعرية 

لى  10من  بعض بلدايت الوالية 0100جويلية  10اإ  10 بث أ فالم سينمائية جزائرية 

  ساحة دار الثقافة

0100جويلية  10  

 

 حفل فني ساهر مع مجموعة من الفنانين المحليين

 

15 

 يومي  مدرسة الفنون التشكيلية

0100جويلية  10/15  

تجسد  وانجاز ورسم جداريةمسابقة في الفنون التشكيلية 

 المناس بة

 

10 

0100جويلية  15 دار الثقافة  

 

ثورية عرض أ وبيرات  10 

دار الثقافة  0100جويلية15  أ انش يد وطنية –منوعات جزائرية    10 
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لى  10من  عبر بلدايت الوالية 0100جويلية 10اإ  19 معرض متنقل للكتاب التاريخي 

 

 مديرية الثقافة لوالية الجلفة : 05

 الموقع االإلكتروني  أ و موقع التواصل االجتماعي الذي س ينشر عبره الرابط مكان النشاط التاريخ/ التوقيت النشاط  الرقم

0100جويلية  15 معرض للصور والواثئق التاريخية 10   https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA دار الثقافة ابن رشد 

10 

 

محاضرة اتريخية للدكتور محمد 

 قن

 

0100جويلية  15  

مساء 00:11  
  https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA دار الثقافة ابن رشد

 عرض مسرحي لل طفال 10
على الساعة  0100جويلية  15

00:01 

ملحقة المكتبة الرئيسة للمطالعة 

 العمومية بدار الش يوخ
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA  

ال سير بعنوان:عرض أ وبيرات  10  
على الساعة  0100جويلية  15

00:11 

ملحقة المكتبة الرئيسة للمطالعة 

 العمومية ببلدية مسعد
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA  

15 

ندوة اتريخية حول الصحة 

العسكرية ابلوالية السادسة 

التاريخية مع توزيع نشرية خاصة 

 ابلمناس بة

على الساعة  0100جويلية  15

00:01 

مركز الراحة للمجاهدين ببلدية 

 الشارف
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA   

10 

معرض متنقل للصور والواثئق 

التاريخية مع تسجيل شهادات حية 

للمجاهدين وزايرة المجاهدين 

 المقعدين

0100جويلية  15  / https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA  

https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA
https://www.facebook.com/officiel.DCWDJELFA
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10 

مسابقة فكرية وورشات في الرسم 

 والقراءة والتلخيص لفائدة ال طفال

 

 

لى  10 0100جويلية  19اإ  /https //:bplpdjelfa.dz المكتبة الرئيس ية وملحقاتها 

10 

طار برانمج قلم وكتاب  في اإ

اس تضافة كاتب من والية الجلفة 

 لتقديم كتابه

0100جويلية  10  
قاعة المحاضرات ابلمكتبة الرئيس ية 

 للمطالعة العمومية
https //:bplpdjelfa.dz/ 

19 
أ مس ية شعرية من تنش يط الشاعر 

 صالح رابح
0100جويلية  15  

ملحقة المكتبة الرئيس ية بحاسي 

 بحبح
https //:bplpdjelfa.dz/ 

01 

قعدة هيب هوب + رسم جدارية 

االس تقالل مخلدة لذكرى عيدي 

 والش باب

0100جويلية  15 /https://www.facebook.com دار الثقافة ابن رشد  -الجلفة-رشد-ابن-الثقافة-دار  

 حفل فني ش بابيي 00
على الساعة  0100جويلية  15

05:11 
/https://www.facebook.com دار الثقافة ابن رشد -الجلفة-رشد-ابن-الثقافة-دار  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9-1022969561172190/
https://www.facebook.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9-1022969561172190/
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         ابتنة:. مديرية الثقافة لوالية 36.      

 المكان التاريخ والتوقيت  النشاط الرقم

 بهو دار الثقافة 15/10/0100 بث أ انش يد وطنية 10

10 
 تنظيم محاضرات وندوات اتريخية تخص الحدث

 قاعة العروض 

 التاريخية  والكتبمعرض للصور  10

المكتبة الرئيس ية للمطالعة  15/10/0100 التاريخيةمعرض للصور والكتب  10

 العمومية وملحقاتها
 ندوة اتريخية حول المناس بة 15

 عرض أ شرطة واثئقية تخص الحدث 10

15/10/0100 مسرحيات اتريخية ثورية تخص الحدث 10  المسرح الجهوي ابتنة 

10 
15/10/0100 معرض للفنون التشكيلية ابلمناس بة  

الجهوية للفنون المدرسة 

 الجميلة

15/10/0100 عرض أ فالم ثورية اتريخية  19  قاعة س ينيما ال وراس ابتنة 
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 . مديرية الثقافة لوالية جيجل : 37

 المكان التاريخ والتوقيت  النشاط الرقم

10 

10 

10 

10 

15 

 محاضرة اتريخية-

 تدشين مقر مديرية الثقافة والفنون-

نجاز جدارية لمفجري -  الثورة التحريريةاإ

 توزيع حصص من الكتب على المكتبات العمومية-

 عرض فيلم حول الثورة التحريرية-

15/10/0100 

15/10/0100 

15/10/0100 

15/10/0100 

10/10/0100 

 دار الثقافة

 

 جدار اثنوية الكندي

 بعض بلديلت الوالية

 دار الثقافة
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 . مديرية الثقافة لوالية وهران : 00

 المكان التاريخ والتوقيت  النشاط الرقم

 حديقة دار الثقافة 10/10/0100 ش بابيي مع فرقة دار القصايد مع الجمعية الثقافية الفن النش يط فني  حفل  10

 بعنوان "ليس كل ما تتخيله حقيقة من تنظيم مديرية الثقافة والفنون لوالية وهران" بمعية متحف الفن الحديث والمعاصر 10

 معرض جماعي للفن التشكيلي.•

الى  15/10/0100من 

 15/10/0100غاية 

 بمتحف الفن الحديث والمعاصر

 بمتحف زابنة 0950/0900معرض صور وكتب حول الثورة الجزائرية • 10

 معرض كتب وصور بمتحف المجاهد بوالية وهران•

 *10محاضرات بمختبر اتريخ الجزائر جامعة وهران *•

 "الشهيد زابنة من القاء أ طفال الجمعية. الجمعية الس ياحية الثقافية "حنانأ انش يد حول •

 "ورشة رسم حول الشهداء، الجمعية الس ياحية الثقافية "حنان•

 "حكواتية حول سيرة شهيد المقصلة زابنة، الجمعية الس ياحية الثقافية "حنان•

 "الثقافية "حنان مسرحية حول الثورة من تقديم أ طفال الجمعية، الجمعية الس ياحية•

 "أ انش يد وطنية من القاء أ طفال الجمعية، الجمعية الس ياحية الثقافية "حنان•

 عرض الفيلم زابان لمحمد حويذق•

لى  09من   15جوان اإ

 0100جويلية 

 المتحف الوطني العمومي زابنة 
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 أ س بوع السينما الثورية  10

 للثقافة واالإعالم وجمعية جيل التحدي الثقافيةنشاطات منوعة خاصة ابلمناس بة من تنظيم الديوان الوطني 

 

 0100جويلية  5و 0

 متحف السينما

 

 قاعة السعادة 

 .مديرية الثقافة لوالية عنابة : 09

 الموقع االلكتروني أ و موقع التواصل االجتماعي الذي س ينشر عبره النشاط مكان النشاط التاريخ/ التوقيت النشاط الرقم 

 بعنوان:حدة اي حدةبث مسرحية ثورية   .0

 

 صفحة الفايس بوك و قناة اليوتيوب التالية: صفحة الفيس بوك منصة اليوتيوب سا   09.11جويلية /   0

Théâtre régional Azzedine medjoubi Annaba 

 الصالون المحلي للصورة الفوتوغرافية   -  .0

 معرض للصور التاريخية  -

 ورشة لرسم لوحات فنية تحمل صورة -

 االس تقالل )مدرسة الفنون الجميلة(

جويلية /      15الى  10من 

 سا  05.11

  رواق المعارض لدار الثقافة

 صفحة الفايس بوك

Maison cultureannaba 

 انزواوي في تلمس بعنوان: مشدليبث مسرحية ثورية   .0

 

 اليوتيوب التالية:صفحة الفايس بوك و قناة  صفحة الفيس بوك منصة اليوتيوب سا   09.11جويلية /   0

Théâtre régional Azzedine medjoubi Annaba 

 

مداخلة للدكتور أ حسن ثليالني مدير الثقافة لوالية عنابة   .0

بعنوان " مقاومة الشعب الجزائري لالس تعمار الفرنسي 

" 

 صفحة الفايس بوك المكتبة الرئيس ية سا 05:11جويلية /  10

 مديرية الثقافة والفنون لوالية عنابة 

-0001معرض للكتاب الذي يتناول الفترة االس تعمارية )    .5

0900) 

                        

 جويلية / 05الى  10من 

 سا 00.11 

 صفحة الفايس بوك المكتبة الرئيس ية

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية بركات سليمان عنابة
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 ورشات للرسم وال شغال اليدوية مع توزيع الجوائز   .0

 بث فيلم واثئقي "صالبة القائدة اللة فاطمة نسومر".-

 صفحة الفايس بوك المكتبة الرئيس ية سا 00.11جويلية /  10

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية بركات سليمان عنابة

 حفل فني يتضمن:  .0

 كلمة افتتاحية حول ذكرى عيد االس تقالل -

أ انش يد وطنية للمجموعات الصوتية الفائزة في مسابقة  -

 الحناجر الذهبية

 فقرة الحكواتي  -

 أ غاني وطنية لورشة المنوعات لدار الثقافة  -

توزيع جوائز مسابقتي الحناجر الذهبية والصالون -

 الوطني للصورة الفوتوغرافية

براهيم ابي" والمخرج تكريم الفنان ا -  لفقيد " اإ

 السينمائي الشاب " محمد الطاهر بوكاف"

    

  سا   00.11جويلية /   10

 

 دار الثقافة

 

 صفحة الفايس بوك

Maison cultureannaba 

 مديرية الثقافة و الفنون لوالية عنابة 

 صفحة الفايس بوك السينماتيك  سا   00.01جويلية /   0 عرض فيلم البئر للمخرج " لطفي بوشوشي "  .0

Cinémathèque Annaba 

عرض فيلم " دورية نحو الشرق " للمخرج عمار   .9

 العسكري 

 صفحة الفايس بوك السينماتيك سا   00.11جويلية /   0

Cinémathèque Annaba 

 الفايس بوك و قناة اليوتيوب التالية: صفحة صفحة الفيس بوك منصة اليوتيوب سا  09.11جويلية /   5 س نة 00بث مسرحية ثورية بعنوان:    .01

Théâtre régional Azzedine medjoubi Annaba 

 عرض فيلم "معركة الجزائر"   .00

 للمخرج " جيلو بونتيكروفو "

 صفحة الفايس بوك السينماتيك  سا   00.01جويلية /   5

Cinémathèque Annaba 



54 
 

العصا " للمخرج "احمد راشدي و عرض فيلم " االفيون   .00

 " 

 صفحة الفايس بوك السينماتيك سا   00.11جويلية /   5

Cinémathèque Annaba 

لنتقاسم فرحة  :بعنوانلل طفال وترفيهيي عرض تنش يطي   .00

 عنابة –مع فرقة عمو رفيق " عيد االإس تقالل

 Théâtre régional Azzedine medjoubiصفحة الفايس بوك  امام ساحة المسرح الجهوي سا  01.11جويلية /     5

Annaba 

 عرض فرجوي مع الحكواتي حول:  .00

 " حكاايت من الذاكرة "

 Théâtre régional Azzedine medjoubiصفحة الفايس بوك  امام ساحة المسرح الجهوي سا      00.11جويلية /     5

Annaba 

نتاج   .05 عرض مسرحي بعنوان:" رصيف النوار ال يجيب "اإ

 -عنابة -المسرح الجهوي " عز الدين مجوبيي "

 Théâtre régional Azzedine medjoubiصفحة الفايس بوك  قاعة المسرح الجهوي سا      00.01جويلية /     5

Annaba 

 

 . مديرية الثقافة لوالية عين الدفلى :01

الموقع االإلكتروني أ و موقع التواصل االإجتماعي الذي س ينشر عبره  مكان النشاط التوقيت/التاريخ النشاط  الرقم

 النشاط

01 

 

 

02 

 

03 

  توزيع -يديالتقل  معرض للزي)قافلة حراير الجزائر مع جمعية الفس يفساء

طفال صناعة الراية الوطنية-العلم الجزائري  (أ شغال لل 

  زانغلي–أ مس ية فنية في الطابع القناوي مع فرقة والد س يدي بالل 

 أ انش يد ثورية مع فرقو الكورال التابعة لدار الثقافة 

  0100جويلية  15

 00:11– سا 19من 

 سا

 

عبن -م.اخ)تجوب أ ربعة بلدايت

 (عين االش ياخ–جندل -السلطان

 دار الثقافة والفنون االمير عبد القادر

Maison culture Ain defla/ 

maisoncultureeabk@gmail.com 
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 مديرية الثقافة لوالية ميلة :41.

 مالحظات  المكان  والتوقيت  التاريخ النشاط الرقم 

 

 

10 

  ومعارض:تنش يط المحيط 

 (.محليين )لفنانين* بث أ انش يد واغاني وطنية  

 * معرض الكتاب التاريخي  

 * معرض الصور الفوتوغرافية

 * معرض الفنون التشكيلية  

 

 

 

 

 

 

 

 جويلية  10 –10

0100 

 دار الثقافــــة

 + 

 المكتبة الرئيس ية للمطالعة العمومية 

+ 

 الصفحات والمنصات الرقمية  

احتــــرام تطبيـــق تدابيـــر البروتوكــول الصحي 

 الخاص بجائحة كوروان 

 

 

 

10  

  الفكري:النشاط 

ة شهادات حي مختصين معالتحريرية ل ساتذة  أ مجاد الثورة*   مداخلة عن 

 لمجاهدي   

              المنطقة.    

الكاتب الباحث والمؤرخ الصادق مزهود حياته  )مع* شخصية وكتاب 

 ومؤلفاته(  

 (. الشعر الوطني )القاءات في* أ مس ية شعرية 
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10  

 النشاط الفنـــي 

 " 0100/ "ميالح  0ال ندلس ية ط* أ ايم ميلة للموس يقى 

الموس يقى مع الفرقة الموس يقية لدار الثقافة  موس يقية لورشة* لوحة فنية 

 "مبارك الميلي "

 للحكواتي.عرض  لالطفال مع*عرض تنش يطي 

 

 * عرض فيلم ثوري " مصطفى بن بوالعيد" . ،  النشاط السينمائي   10

  .اتريخية*عرض أ شرطة واثئقية 

 

15  

 أ نشطة الورشات والمسابقات الثقافية 

 قصة، الرسم(كتابة  )الحكواتي،*   ورشات لل طفال 

 للصغار. * مسابقة ثقافية وفنية

 .مديرية الثقافة لوالية البويرة :42

 الرقم النشاط المبرمج التاريخ و التوقيت مكان النشاط موقع التواصل

 

 

 

Fb : Maison de la 

culture de Bouira 

 

 

 

 دار الثقافة 

 ''علي زعموم''

 يوم االثنين 

 0100جويلية 15

 

 سا19:11

 

 

 

 الصباحية:الفترة 

 افتتاح المعرض الخاص ابلتظاهرة. 

  تنش يط المحيط بأ انش يد وطنية 

 .معرض الصور الفوتوغرافية لعيد االس تقالل 

  معرض الكتاب التاريخي. معرض الطوابع التاريخية 

  مسابقة لل طفال في الفن التشكيلي حول التظاهرة 

 من تقديم المجموعة الصوتية لدار الثقافة  اانش يد وطنية 

  تقديم منخرطي دار الثقافة  دنس منرقصات برك 

 الفترة المسائية:

 

 

10 
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 سا01:11

 

 

 سا00:11

"مفدي زكراي، شاعر الثورة الجزائرية " للمخرج صهيب أ بو عنوان:واثئقي تحت  عرض فيلم

 الثقافة.دولة متبوع بقراءات شعرية لمنخرطي اندي الشعراء لدار 

 

 

 

 .مديرية الثقافة لوالية تيارت:00

والتوقيت  التاريخ المكان  الرقم  نوع النشاط  

 بهواء الطلق

 ساحة محمد بوضياف
لى  10من  0100جويلية  10اإ  

سم فعالياتتنظيم   مسابقة وطنية لموس يقى الشعبيي تحت   لموس يقى الوطنيةال ايم  اإ

 . ووطنيةالشعبيي بمشاركة فرق محلية 

10 

 

 

فضاء المطالعة ومسرح الهواء 

الطلق التابعين لدار الثقافة 

معاشي علىوالفنون   

 

 

 

0100جويلية  15  

 :والش باباالحتفال بعيدي االس تقالل 

  الجزائرية الكبرى.معرض لصور أ بطال الثورة التحريرية  

 معرض أ عالم مدينة تيارت  

 :معرض الفنون التشكيلية مع الفنانين التشكيليين  

  معرض الكتاب الثوري 

  مع:حفل فني ساهر  

 التابعة لدار الثقافة علي معاشي تيارت فرقة الوصال  

10 
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 قراءات شعرية في الملحون  

 عرض مسحي للكبار حول الحدث 

بساحات العمومية التابعة 

ة، مغيل فرندة،للدوائر التالية: 

 مشرع صفا 

0100جويلية  15    10 سهرات فنية تحييها فرق فنية محلية حول المناس بة 

لمكتبة الرئيس ية للمطالعة 

العمومية ابلتنس يق مع جامعة ابن 

 خلدون   

 

0100جويلية  15   

 :االحتفال بعيدي االس تقالل و الش باب

  الكفاح الجزائري من المقاومة الشعبية الى النضال الس ياسي والثورة  اتريخية،تنظيم ندوة

شراف الدكتور وال ثرية لشمالابلتنس يق مع مخبر الدراسات التاريخية  فريقيا تحت اإ كمال بن  اإ

 صحراوي

04 

 .مديرية الثقافة لوالية بجاية: 00

 الرقم النشاط  التاريخ/التوقيت مكان النشاط

تيشي-فندق الحماديين  ابتداء من الساعة  0100جويلية  10 

 التاسعة صباحا

 10 افتتاح موسم االصطياف 
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بجاية-متحف المجاهد  على الساعة  0100     -جويلية  10 

 الواحدة زواال 

المنظمة الوالئية للمجاهدين لوالية بجاية( أ مين)« -ندوة تحت موضوع " قراءة اتريخية عبر الكتاب للمجاهد رش يد وطاح  10 

بجاي -متحف المجاهد  0100جويلية  15    10 تنش يط ندوة من طرف مجاهدين لوالية بجاية الذين عايشوا فرحة االس تقالل  

0100جويلية  15 دار الثقافة لبجاية 0900جويلية  15معرض الصور التاريخية من أ ول نوفمبر الى  -   

معرض الصور التاريخية عن فرحة   االس تقالل في والية بجاية -  

10 

0100جويلية  15 دار الثقافة لبجاية 0900جويلية  15عرض فلم واثئقي حول عيد االس تقالل يوم    50 

 

 

 

 

 

 

 .مديرية الثقافة لوالية الشلف:05

 المكان والتوقيت  التاريخ النشاط الرقم

  جويلية  10 محاضرة حول اتريخ الجزائر  - 10
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  0100  عرض فيلم ثوري  - 10

 

 دار الثقافة لوالية الشلف 

 قراءات شعرية تحت شعار "أ دب الشهيد والشهادة " - 10

 جويلية 15 معرض للكتب التاريخية + معرض لصور شهداء منطقة الشلف  - 10

  0100 
 حفل فني في ال غنية الشعبية - 15

لى  10 معرض للكتاب التاريخي  - 10 للمطالعة العمومية المكتبة الرئيس ية     0100جويلية  10اإ

 ابلشلف

 ورشات لل طفال في موضوع المناس بة - 10

عداد المتحف حول سيرة بطل من أ بطال الثورة - 19  جويلية 15 شريط واثئقي من اإ

0100 

 

 

 المتحف العمومي الوطني ابلشلف

 معرض لصور شهداء منطقة الشلف  - 01

 جويلية 15 ليلة المتاحف سهرة فنية  - 00

 والعلم الوطنيورشة بيداغوجية رسم فس يفساء  - 00 0100  

 ال غواط:.مديرية الثقافة لوالية 00

 المكان والتوقيت  التاريخ النشاط الرقم

لى  19:11جويلية 10الى  0من  معرض للصور خاص ابالحتفال 10  قاعة الري مالك بدار الثقافة سا09:11سا اإ
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 0900جويلية  15بعيد االس تقالل 

 مكتبة المطالعة العمومية 0100جويلية  15 معرض خاص ابلواثئق والصور وقصاصات صحفية حول الثورة وعيد االس تقالل  - 10

لى 10 عرض فيديو حول فرحة عيد االس تقالل - 10  جويلية 15 اإ

لى  00    سا09سا اإ

 ساحة واندي الفنان بدار الثقافة 

 أ مس ية ادبية  10

 ندوة حول أ دب الثورة الجزائرية  - 

 ال دبية.قراءات شعرية لمنخرطي ورشة الفنون  -

 قاعة المحاضرات  00:11جويلية  10

 بدار الثقافة

 زايرة المعارض  - 15

 أ انش يد وطنية  -

 مداخلة اتريخية حول عيد االس تقالل  -

 ملحمة اتريخية  -

 تكريم شخصيات ثورية  -

 

 

 جويلية 10 

 سا 19:11

 

 

 فضاءات دار الثقافة 

 

 

 

 

  أ درار:. مديرية الثقافة لوالية 74
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 المكان التوقيت اتريخ النشاط النشاط الرقم 

 دار الثقافة / جويلية 15الى  10من  معرض للكتاب 10

 دار الثقافة / جويلية 15الى  10من  بث أ انش يد وطنية عبر مكبر الصوت 10

 دار الثقافة / جويلية 15الى  10من  معرض فنون تشكيلية 10

 دار الثقافة 09:11 0100جويلية  10-10 عرض أ فالم ثورية 10

0100جويلية  10 أ وبيريت "نبض وطن" 15  ساحة الشهداء أ درار 00:11 

 ساحة الشهداء أ درار 00:11 0100جويلية  15 سهرة موس يقية محلية 10

 

 


