
1 
 

 

   

المالحظا
 ت

المكان و  المناسبة الهيئة المنظمة
 التوقيت

 الفترة نوع النشاط

/ 

 دار الثقافة 

إحياء 
 58الذكرى 

لعيدي 
االستقالل  

 و الشباب

/ 

:                       عودة رفات أبطال اجلزائر ىذا اليوم:  ركن الشهداء يعودون ىذا األسبوع- 
: السرية الذاتية للشهداء  

. زلمد األرلد بن عبد ادلالك ادلدعو الشريف بوبغلة  *   
. الشهيد بوزيان القلعي  *   
.*   

03072020  

/ / 

.أناشيد وطنية-   
.السرية الذاتية للشهيد موسى بن احلسن الدرقاوي -   
1اجلزء. إليادة اجلزائر للشاعر مفدي زكرياء-   
1ج- سكيكدة-للمسرح اجلهوي " ما تبقى من بريد الشهداء"عرض مسرحي بعنوان -   
لوزارة " يوم توج كفاح اجلزائريني باالستقالل" بعنوان 1962 جويلية 5شريط وثائقي حول - 

اجملاىدين و ذوق احلقوق، ادلركز الوطين للدراسات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب 
1954.  

.للمخرج بن عمر خبيت" ملحمة الشيخ بوعمامة"فيلم -   

04072020  

(افتراضي)2020حصيلة النشاط الثقافي و الفني لشهر جويلية   

 
 

  الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة                                   

وزارة الثقافـــة و الفنون                                                                 

لواليـة جيجل" عمر أوصديق"   دار الثقافـة و الفنون   
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/ 

 دار الثقافة 

إحياء 
 58الذكرى 

لعيدي 
االستقالل  

 و الشباب

/ 
 

.السرية الذاتية للشهيد زلمد بن عالل:  ركن الشهداء يعودون ىذا األسبوع  04072020  

/ 

-سطيف-لتعاونية عون الثقافية " ثوب السر"مسرحية لؤلطفال بعنوان -   
.معرض رقمي لصور شهداء جيجل-   
. للمخرج أمحد راشدي" نقطة النهاية"وثائقي -   
.إليادة اجلزائر للشاعر مفدي زكرياء-   
-سكيكدة-للمسرح اجلهوي " ما تبقى من بريد الشهداء"عرض مسرحي بعنوان -   
".بالدي"وردة اجلزائرية يف أغنية -   
.فيديو تشييع رفات الشهداء-   

05072020  

-جيجل-العدد األول من رللة جيم جلمعية ريثم الثقافية لآلداب و الفنون -  / /  08072020  

.التحسيس من وباء كورونا-  / /  14072020  

/ 
االحتفال 
بيوم الطفل 

 اجلزائري

 .كلمة وزيرة الثقافة يف احتفالية اليوم الوطين للطفل اجلزائري- 

 .Amine ponixعرض أللعاب اخلفة مع الفنان - 
- قسنطينة-جلمعية البلريي للفنون و ادلسرح " رقصة األصابع"عرض مسرحي لؤلطفال بعنوان -   
.أغنية للفنان عمو يزيد-   
-سيدي بلعباس- جلمعية عظيم فتيحة " الربتقالة الزرقاء"عرض لعرائس الدمى بعنوان -   
.عرض أللعاب اخلفة مع غانو ماجيك-   
 .Dyam magicعرض أللعاب اخلفة مع - 
 -تيزي وزو-عرض حكوايت مع الطيب بوعمار - 

15072020  
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/ 

 دار الثقافة

16072020 .مفكرة تارخيية-  / /  

/ / / 
 .فيديو حلصة إرشادات طبية للتلفزيون اجلزائري- 
  .19الوقاية من كوفيد- 
 ".األسد و الزىرة السحرية"قصة لؤلطفال بعنوان - 

17072020  

/ / / 
 (.1962-1830)مفكرة تارخيية - 
 ".سينما الثورة"شريط وثائقي بعنوان - 
 .فاصل حتسيسي من فريوس كورونا- 

18072020  

/ / / 

 . للفريق الوطين مع السينغال مبصر2019لقطات من هنائي كان : ركن رياضة- 
 ".الثعلب ادلاكر و األرانب األربعة"حكاية لؤلطفال بعنوان - 
 (.1962-1830)مفكرة تارخيية - 
 .19نصائح للوقاية من كوفيد - 
 .حفل فين شعيب مع الفنان عمر العيساوي- 
 " يداس"فيلم ادلفتش الطاىر - 

19072020  

/ / / 

 .رئيس اجلمهورية السيد عبد اجمليد تبون يكرم ادلمثل القدير عثمان عريوات- 
رئيس اجلمهورية مينح وسام بدرجة عشري من مصف االستحقاق الوطين للفنان القدير الراحل - 

 .قدور درسوين
 (.1962-1830)مفكرة تارخيية -  
 1ج. دلخرج عبد الكرمي بريبريل . ألك" سليمان "مسرحية - 

20072020  
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 / / دار الثقافة  /

.السرية الذاتية للمرحوم األستاذ عبد الرحيم سكفايل: - أيقونات جيجلية  

20072020 ".الذئب احملتال"قصة لؤلطفال بعنوان -    

.أعمر تريباش: بطولة عثمان عريوات، إخراج" إمرأتان"عرض الفيلم اجلزائري : سينما  
(.1962-1830)مفكرة التاريخ -   

21072020  

.السرية الذاتية للفنان عبد القادر علولة: مسرح-   
.2013من صور الصالون الوطين األول للرسم سنة -   
.صور لورشة الرسم لدار الثقافة و الفنون-   
".النحلة ادلشاكسة"حكاية لؤلطفال بعنوان -   

2ج. دلخرج عبد الكرمي بريبريل . ألك" سليمان "مسرحية - -   
.كيف حنافظ على آلة التصوير: ركن فوتوغرافيا-   

.أشغال يدوية: ركن لؤلطفال  

22072020  

.يف ذكرى عيد ميالد الراحلة وردة اجلزائرية، السرية الذاتية للفنانة-   
.رسم حصان-      - عنابة-عرض تنشيطي جلمعية الشهاب للفنون الدرامية :-ركن لؤلطفال  

.فاصل حتسيسي من فريوس كورونا-   
.(.....سيمبا، مدينة النخيل،)طارق العريب طرقان يف أغاين الرسوم ادلتحركة ادلشهورة -   
-جيجل- صدور العدد الثاين من رللة جيم، جلمعية ريثم الثقافية لؤلداب و الفنون -   
.وزيرة الثقافة تطلق ورشة إصالح و ادلسرح-   
.دعاء العشر األوائل من ذي احلجة-   23072020  
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 / / دار الثقافة  /

.19الوقاية من فريوس كوفيد -   

23072020  

".سارق القمح"حكاية لؤلطفال بعنوان -   
.(.....سيمبا، مدينة النخيل،)طارق العريب طرقان يف أغاين الرسوم ادلتحركة ادلشهورة -   

.درس يف الرسم: ركن لؤلطفال  
.السرية الذاتية للكاتب و السيناريست مراد بوربون إبن جيجل: أيقونات جيجلية  

".النملة الغريبة"قصة لؤلطفال بعنوان -   
قصيدة للشاعر زلمد عبو من اجللفة ادلتحصل على اجلائزة األوىل يف قمريات جيجل الطبعة الثانية - 
(2018.)  

-قسنطينة- للمسرح اجلهوي" عيسى تسونامي"مسرحية -   
-      عنابة-جلمعية الشهاب للفنون الدرامية " ىدية عيد ادليالد"عرض تنشيطي بعنوان -   

.منظر لغروب الشمس دلدينة جيجل: ركن سياحة  
.فاصل حتسيسي حول الوقاية من فريوس كورونا-   24072020  

(.1962-1830)مفكرة التاريخ -   

26072020  

.الشيخ احلسناوي صاحب رائعة يا جنوم الليل: ركن اسرتاحة فنية-   
".الثعلب ادلزارع"رسوم متحركة لؤلطفال بعنوان -   
.قراءات شعرية للشاعر عبد الرمحن بوزربة-   
.فيديو حول اللغة العالية لعارف حجاوي-   
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 / / دار الثقافة /

.السرية الذاتية للدكتورة الباحثة نصرية عزرودي: بيبلوغرافيا : أيقونات جيجلية-   

26072020  
1ج.من إنتاج تعاونية بسكرة للفنون" أشكر صاحبة ادلنديل"مسرحية بعنوان -   
".الواد"الوجهة مدينة األلف قبة : استكشاف بالدنا-   
1ج. (2008)حوار للتلفزيون اجلزائري مع ادلرحوم دلني بشيشي -   
".الفأر الطماع"قصة لؤلطفال بعنوان -   

27072020  

2ج. (2008)حوار للتلفزيون اجلزائري مع ادلرحوم دلني بشيشي -   
.السرية الذاتية للعالمة زلمد الصاحل بن عتيق-   
.من يتذكره...السرية الذاتية حلديدوان -   
.مدرسة احلياة جيجل فيديو للجمعية الثقافية جيجل العتيقة-   
2ج.من إنتاج تعاونية بسكرة للفنون" أشكر صاحبة ادلنديل"مسرحية بعنوان -   
.مناظر طبيعية سياحية من والية جيجل-   
.أغنية للفنان الراحل دمحان احلراشي-   
.السرية الذاتية للعالمة زلمد اذلادي احلسين-   
.19الوقاية من فريوس كوفيد -   
.الصور األكثر شهرة مرفوقة بالكامريات اليت إلتقطتها: ركن فوتوغرافيا-   
".حاج عبد الرمحن"السرية الذاتية للمفتش الطاىر -   
.19الوقاية من فريوس كوفيد -   

28072020  
".النحلة ادلشاكسة"قصة لؤلطفال بعنوان -   
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 / / دار الثقافة /

.روبورتاج عن الفنان ادلرحوم بوبزاري داود-   
28072020 ".والية اجللفة"فيديو ألوان بالدي -    

".و كل شيء ممكن"السرية الذاتية لإلعالمي رياض بوفجي مقدم برنامج -   
(.1962-1830)أحداث من تاريخ اجلزائر -   

29072020  

.فرحات عباس أول رئيس دلشروع الدولة اجلزائرية-   
.إخراج محيد قوري- عنابة-للمسرح اجلهوي عزالدين رلويب " عيد الربيع"مسرحية بعنوان -   
-عنابة-للمسرح اجلهوي " األمرية ادلفقودة"مسرحية بعنوان -   
من إخراج كوستا جافاراس، حيث فاز " Z"الفيلم بعنوان : 1970األوسكار الوحيد للجزائر سنة - 

 .فيو الفنان اجلزائري دمحان أوزيد جبائزة األوسكار ألفضل فيلم بلغة أجنبية
.كيفية صالة عيد األضحى يف البيت-   
".سوء ظن الغراب"حكاية لؤلطفال بعنوان -   
 بعدسة ادلصور 2019 ديسمرب 13 إىل 11 من 6الصالون الوطين للصورة الفوتوغرافية الطبعة- 

.زلمد زموري من البليدة  
".بوبقرة يف ادلدينة"لقطات من فيلم : اسرتاحة فنية-   
.السرية الذاتية للفنان عبد الرمحن عزيز-   30072020  


