
 

 

 

 

 

 

 قاعة المغرب

من تنظيم مديرية الثقافة لوالية وهران و الديوان الوطني للثقافة واإلعالم بمشاركة مديريات الثقافة لواليات : تلمسان  

 تيارت  سعيدة معسكر سيدي بلعباس غليزان مستغانم عين تموشنت شلف   

 التاريخ  النشاط   التوقيت  
 بدوي بمشاركة  ولجة )غليزان( سهرة  21:00

 ولد الهواري )غليزان(  
 بوطيبة )سعيدة( 

26/6 

 27/6 ( مذكرات سفر )النمسا( 22المهرجان الثقافي األوروبي  في الجزائر )الطبعة  19:00
 28/6 ( سيمونا عبد هللا )الدنمارك(  22المهرجان الثقافي األوروبي  في الجزائر )الطبعة  19:00
 29/6 المهرجان الثقافي األوروبي في الجزائر 19:00
 سهرة اندلسي بمشاركة الفن األصيل )الشلف(  21:00

 ربيع األندلس )تلمسان( 
 الفن والنشاط )مستغانم  

30/6 

 سهرة  فلكلور بمشاركة  توات الزاوية )تموشنت(  21:00
 سيدي بال ل  )معسكر(  
 العالوي )سيدي بلعباس(  

01/7 

 02/7 الفن الملتزم بمشاركة والية شلف وفرقة أوالد سيدي معمر )تيارت(سهرة  21:00

 03/7 صف بني سنوس )تلمسان(  سهرة نسوية بمشاركة والية غليزان وفرقة  21:00

 04/0 احتفال كالسيكي بمشاركة مدرسة الفنون واآلداب بقادة الفنان خليل بابا أحمد )تلمسان( 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قاعة السعادة

 و المهرجان الدولي للرقص الشعبي عروض ألفـالم طويـلة  2022 جويليـة  07جوان الى  23من 

التــ الفيلم   نوع الفيلم  المخرج  التوقيت 

 اريخ

  تيمقـاد  فيلم طويل  فابريس بن شاوش  10:00

23 /6 

 صوت المالئكة  فيلم طويل  كمال يعيش  13:00

  األندلسي  طويل فيلم  محمد شويخ  10:00

24 /6 

 الخارجون عن القانون  فيلم طويل  رشيد بوشارب  13:00

  الى أخر الزمان  فيلم طويل  ياسمين شويخ  10:00

25 /6 

 ابو ليلى  فيلم طويل  امين سيدي بومدين  13:00

  بني هندل   فيلم طويل  محمد شويخ  10:00

26 /6 

 الذئاب دم  فيلم طويل  عمار السي فوضيل  13:00

  عطور الجزائر  فيلم طويل  رشيد بن حاج  10:00

27 /6 

 البئر  فيلم طويل  لطفي بوشوشي  13:00

  28 الدخالء  فيلم طويل  محمد حازورلي  10:00

/6 

 مسخرة   فيلم طويل  الياس سالم  13:00

 6/ 29 مال وطني  فيلم طويل  فاطمة بلحاج  10:00

 اوغسطينوس  فيلم طويل  سمير سيف  13:00



  البئر  فيلم طويل  لطفي بوشوشي  10:00

30 /6 

 ابن باديس  طويل فيلم  باسل الخطيب  13:00

  صليحة  فيلم طويل  محمد صحراوي  10:00

 01 

/7 

 وقائع قريتي  طويل فيلم  كريم طرايدية  13:00

   نجم الجزائر طويل فيلم  رشيد بن حاج  10:00

02 /7 

 لطفي  طويل فيلم  احمد راشدي  13:00

  مؤكد حالل  طويل فيلم  محمود زموري  10:00

03 /7 

 عملية مايو  طويل فيلم  عكاشة تويتة  13:00

 حفل فني للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي 20:00
 ،سيدي بلعباس البيض  – تيزي وزو  -  صربيا  بمشاركة :  

 

  البطلة  طويل فيلم  شريف عقون  10:00

04 /7 

 هيليوبوليس  طويل فيلم  جعفر قاسم  13:00

 حفل فني للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي  20:00
 العاصمة ،سيدي بلعباس  –األغواط   - بمشاركة :  الجبل األسود 

 

  يما   طويل فيلم  جميلة صحراوي  10:00

05 /7 

 البئر  طويل فيلم  لطفي بوشوشي  13:00

  حراقة بلوز  طويل فيلم  موسى حداد  10:00

06 /7 

 عطلة المفتش الطاهر  طويل فيلم  موسى حداد  13:00

  اللة زبيدة و الناس  طويل فيلم  يحيا مزاحم  10:00

07 /7 

 الحياة مابعد  طويل فيلم  انيس جعاد  13:00

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

قـاعة الونشريس : سينماتيـك 

 وهران 

 ألفـالم طويـلةعروض  2022جويليـة  07جوان الى  23من 

 التــاريخ  الفيلم   نوع الفيلم  المخرج  التوقيت 

  عرفـان  فيلم طويل  سليم حمدي  15:00
 تيمقـاد  فيلم طويل  فابريس بن شاوش  18:00 6/ 23

 صوت المالئكة  فيلم طويل  كمال يعيش 21:00

  ليلى و األخريات  فيلم طويل  سيدعلي مزيف 15:00
 عطور الجزائر  فيلم طويل  رشيد بن حاج  18:00 6/ 24

 الخارجون عن القانون  فيلم طويل  رشيد بوشارب  21:00

  حسان طيرو  فيلم طويل  لخضر حامينة 15:00
 الى أخر الزمان  فيلم طويل  ياسمين شويخ 18:00 6/ 25

 ابو ليلى  فيلم طويل  امين سيدي بومدين 21:00

  األندلسي  فيلم طويل  محمد شويخ  15:00
 بني هندل   فيلم طويل  لمين مرباح 18:00 6/ 26

 دم الذئاب  فيلم طويل  عمار السي فوضيل  21:00

  اسوار القلعة السبع  فيلم طويل  احمد راشدي 15:00
 لم نكن ابطاال  فيلم طويل  نصر الدين قنيفي  18:00 6/ 27

 البئر  فيلم طويل  لطفي بوشوشي  21:00

  العشيق  فيلم طويل  عمار السي فوضيل  15:00



 6/  28 في انتظار السنونوات  فيلم طويل  كريـم موساوي  18:00

 مسخرة   فيلم طويل  الياس سالم  21:00

  مال وطني   فيلم طويل  فاطمة بلحاج  15:00
 وسط الدار  فيلم طويل  سيدعلي مزيف 18:00 6/ 29

 اوغسطينوس  فيلم طويل  سمير سيف  21:00

 6/ 30 البئر  طويل فيلم  لطفي بوشوشي  15:00

 ابن باديس  طويل فيلم  باسل الخطيب  18:00

 تحيا يا ديدو  فيلم طويل  محمد زينات  21:00

  الخارجون عن القانون  فيلم طويل  توفيق فارس  15:00
 01  

/7 
 فـاطمة نسومر  طويل فيلم  بلقاسم حجاج  18:00

 وقائع قريتي  طويل فيلم  كريم طرايدية  21:00

   نجم الجزائر طويل فيلم  بن حاج رشيد  15:00
 الدخالء  طويل فيلم  محمد حازورلي  18:00 7/ 02

 لطفي  فيلم طويل  احمد راشدي  21:00

  مؤكد حالل  طويل فيلم  محمود زموري  15:00
 عملية مايو  طويل فيلم  عكاشة تويتة  18:00 7/ 03

 دورية نحو الشرق  طويل فيلم  عمار العسكري  21:00

  ميستا  طويل فيلم  كمال يعيش  15:00
 البطلة  طويل فيلم  شريف عقون  18:00 7/ 04

 معركة الجزائر  طويل فيلم  بورتكورفو  21:00

  يما   طويل فيلم  جميلة صحراوي  15:00
 زبانا  فيلم طويل  سعيد ولد خليفة  18:00 7/ 05

 هيليوبوليس  طويل فيلم  جعفر قاسم  21:00

  حراقة بلوز  طويل فيلم  موسى حداد  15:00
 عطلة المفتش الطاهر  طويل فيلم  موسى حداد  18:00 7/ 06

 معركة الجزائر  طويل فيلم  بورتكورفو  21:00

  كريم بلقاسم   طويل فيلم  أحمد راشدي  15:00
 اللة زبيدة و الناس  طويل فيلم  يحيا مزاحم  18:00 7/ 07

 مابعد الحياة  طويل فيلم  انيس جعاد  21:00

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 القرية المتوسطية

 شعبيالرقص المهرجان الدولي للتنشيط 

  تنشيط فني للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي جويلية   5جوان إلى  26من 

 بتداءا من الثامنة والنصف مساءا إكل يوم 
 

 التاريخ  اسم الفرقة الوالية 

 26/06 جمعية الخيمة الخضراء  وهران 

 27/06 جمعية جيل المصالحة سيدي بلعباس 

 28/06 جمعية فارس الديوان للتراث وهران

  29/06 جمعية القاسمية  للفلكلور العيساوي مستغانم 

 30/06 جمعية زهو الباهية  وهران 

 01/07 جمعية تيويزي  البويرة 

 02/07 جمعية تيزيري للثقافة و التراث  باتنة  

 03/07 جمعية ناس المعنى للفلكلور و الرقص  البيض 

 04/07 جمعية بارود األغواط  األغواط

 05/07 جمعية شمس الذهبية للجزائر  سيدي بلعباس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 القرية المتوسطية

 عروض أفالم

 

  2022جويليـة  07جوان الى  23من 

 
 

 

 التــاريخ الفيلم  نوع الفيلم المخرج التوقيت

23/06 الفراشة فيلم قصير كمال يعيش 20:30  

ارتوس يان برتراند  21:00

 و يزيد تيزي

 الجزائر من عل فيلم وثائقي

 

 فيلم طويل جعفر قاسم 21:00

 فيلم طويل

24/06 هيليوبوليس  

حدادموسى  21:00 25/06 عطلة المفتش الطاهر   

26/06 لو هيبلو فيلم قصير انيس جعاد 20:30  

 صوت المالئكة فيلم طويل كمال يعيش 21:00

27/06 شبشاق مريكـان فيلم قصير امال بليدي 20:30  

 بن باديس فيلم طويل باسل الخطيب 21:00

28/06 عاهدتك فيلم قصير محمد يرقي 20:30  

 الى أخر الزمان فيلم طويـل ياسمين شويخ 21:00

29/06 هيومن  فيلم قصير عصام تاعشيت 20:30  

 عطور الجزائر فيلم طويل رشيد بن حاج 21:00

الخارجون عن  فيلم طويل  رشيد بوشارب 21:00

 القانون

  30 /06  

  كوكوطـا فيلم قصير خالد بوناب 20:30

01 07 طويلفيلم  الياس سالم 21:00   مسخرة 

il reviendra   02 07 فيلم قصير يوسف محساس 20:30  

 حسان طيرو فيلم طويل لخضر حامينة 21:00

  Le kid d’Alger فيلم قصير حكيم طرايدية 20:30

03 /07  عمر قتالتو فيلم طويل مرزاق علواش  21:00 

7/ 04 لطفي فيلم طويل  أحمد راشدي 21:00  

راشدياحمد  21:00 7/ 05 عملية مايو فيلم طويل   

7/ 06 فاطمة نسومر فيلم طويل عكاشة تويتة 21:00  

07/7 تحيا يا ديدو فيلم طويل محمد زينات  21:00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 أيام المسرح المتوسطي

 جويلية5إلى  جوان 29من 

 التاريخ    عرضال التوقيت  
 29/6 )الجزائر(                                        معروض للهوى  20:00
 30/6 (فرنسا)                                                          الطاعون 20:00

 01/7 ( الجزائر)                                                    جي بي أس 20:00

 02/7 مصر( )                                              ليلتكم سعيدة 20:00

 03/7 موش عجب .. يقدر يسير              )تونس(  20:00

 04/7 ( إيطاليا)                                         القبعة الرنانة 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أيام مسرح الشارع

 جوان 28إلى  25من ووسائل النقل العمومية الساحات ب

 

 المكان الفرقة النوع العنوان التوقيت التاريخ

 

25/06 

فرقة الحلقة / سيدي  مسرح الحلقة اخر حلقة 10:30

 بلعباس

ساحة اول 

 نوفمبر

جمعية الفن والثقافة  حكواتي كليلة ودمنة 11:30

 "االبداع" مع أمين ميسوم

 حي الدرب

ألعاب  12:00

 بهلوانية

جمعية شمس المستقبل/ مع  مسرح الطفل

 فيفي

 حي الدرب

جمعية الفن والثقافة  حكواتي كليلة ودمنة 15:30

 "االبداع" مع أمين ميسوم

حديقة محمد 

 خميستي

15:30 ventrilogue الجمعية الثقافية  مسرح الطفل

 الكواليس

 PETITمقهى 

ROYAL 

فرقة الحلقة / سيدي  الحلقةمسرح  اخر حلقة 16:30

 بلعباس

حديقة محمد 

 خميستي

 

 المكان الفرقة النوع العنوان التوقيت التاريخ

 

26/06 

تعاونية مسرح الديك/  مسرح الشارع القافلة 10:30

 سيدي بلعباس

ساحة اول 

 نوفمبر

حكايات عمي  11:30

 قادة

تعاونية مسرح الديك/  حكواتي

 سيدي بلعباس

 حي الدرب

تعاونية مسرح الديك/  مسرح الدمى رقصات شعبية 12:00

 سيدي بلعباس

 حي الدرب

أرواح نحكو  15:30

 حكايتك

 مقهى األمير جمعية الجمل الممزح مسرح االرتجال

تعاونية مسرح الديك/  مسرح الدمى رقصات شعبية 16:30

 سيدي بلعباس

حديقة محمد 

 خميستي

تعاونية مسرح الديك/  مسرح الشارع القافلة 19:00

 سيدي بلعباس

 واجهة البحر

ألعاب  20:30

 بهلوانية

جمعية الفنون الغنائية /  مسرح الطفل

 المهرج بيتشو

حديقة سيدي 

 محمد

ألعاب  20:30

 بهلوانية

جمعية الجيل الثقافية/  مسرح الطفل

 المهرج حميدو

الحديقة 

 المتوسطية

 



 المكان الفرقة النوع العنوان التوقيت التاريخ

 

27/06 

ورشة مسرح وهران/  مسرح الشارع عطيل الغيار سا10:30

 تعاونية اشعاع

ساحة اول 

 نوفمبر

احكي لي عن  سا11:30

 وهران

 حي الدرب الحكواتي ماحي صديق حكواتي

جولة في  سا12:00

 الجزائر

 حي الدرب مع الفنان ميسوم سعيد مسرح الدمى

احكي لي عن  سا17:00

 وهران

قطار وهران  الحكواتي ماحي صديق حكواتي

سيدي 

 بلعباس

جولة في  سا16:30

 الجزائر

حديقة  مع الفنان ميسوم سعيد مسرح الدمى

دائرة 

 بطيوة

ورشة مسرح وهران/  مسرح الشارع عطيل الغيار سا19:00

 تعاونية اشعاع

ساحة بلدية 

 السانيا

ألعاب نارية  سا19:30

 و سحرية

الجمعية الثقافية  الطفلمسرح 

 المزغرانية/ مستغانم

 حي الصباح

ألعاب  سا20:00

 بهلوانية

جمعية الجيل الثقافية/  مسرح الطفل

 المهرج حميدو

ساحة بلدية 

 السانيا

ألعاب  سا20:30

 بهلوانية

جمعية الفنون الغنائية  مسرح الطفل

 المهرج بيتشو /

 حي الصباح

 

 المكان الفرقة النوع العنوان التوقيت التاريخ

 

28/06 

جمعية القافلة لإلبداع  مسرح الشارع صرخة سا10:30

 الثقافي/ عين الصفراء

ساحة اول 

 نوفمبر

الملك  سا11:30

 الحيران

 حي الدرب الفنان هواري عبد الخالق مسرح الدمى

جمعية الفن والثقافة  حكواتي كليلة و دمنة سا10:30

 أمين ميسوم"االبداع" مع 

في القطار 

وهران 

 الجزائر/

الملك  سا16:30

 الحيران

حديقة محمد  الفنان هواري عبد الخالق مسرح الدمى

 خميستي

أرواح نحكو  سا17:00

 حكايتك

مسرح 

 االرتجال

 PETITمقهى  جمعية الجمل الممزح

ROYAL 

جمعية القافلة لإلبداع  مسرح الشارع صرخة سا20:00

 الصفراءالثقافي/ عين 

 واجهة البحر

ألعاب نارية  سا20:00

 وسحرية

الجمعية الثقافية  مسرح الطفل

 المزغرانية/ مستغانم

 سيدي محمد

ألعاب  سا21:00

 بهلوانية

جمعية الفنون الغنائية /  مسرح الطفل

 المهرج بيتشو

 سيدي محمد

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي 

 جوان 30إلى    26من   الهواء الطلق حسني شقرونمسرح  ب

 الفننين المشاركين  السهرات 

 السهرة الأولى 

 2022جوان  26  

  

 تكريم للفقيد حسني ) إفتراضي(          -

 الشيخة وردة المدحات           -

 الشابة دليلة           -

 الشاب حسام           -

 الشاب رضا           -

 راي  راينا          -

 السهرة الثانية 

 2022جوان  27

 ) افتراضي(   تكريم للفقيدة الريميتي          -

 حسين نجمة           -

 هواري الدوفى           -

 منال حدلي           -

 فتحي منار           -

 لمية بطوش           -

 السهرة الثالثة 

 2022جوان   28

 تكريم للفقيد أكلي )افتراضي(          -

 نور الهدى شيخاوي           -

 كادير الجابوني           -

 كادير الوهراني           -

 الشابة جنات           -

 السهرة الرابعة 

 2022جوان  29

 )افتراضي(  تكريم للفقيد عز الدين          -

 الزهوانية           -

 ياسمين عماري           -

 حكيم الصالحي           -

 الشاب عباس           -

 .عبد الصمد بخدة          -

 السهرة الخامسة 

 2022جوان   30

 تكريم للفقيد المازوني ) افتراضي(          -

 شابة اسمهان            -

 شاب بلال الصغير           -

 شيخ ناني            -

 هواري بن شنات           -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

   ملحي للموسيقى والأغنية الوهرانيةالمهرجان الثقافي ال

 جوان 28إلى    26من   مسرح الهواء الطلق حسني شقرونب

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 المهرجان الدولي للرقص الشعبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم  التوقيت  البرنامج العام  

جوان  30 19:00 سيدي بلعباس ،وهران ، سيدي بلعباس    تنشيط ساحة الوئام لسيدي بلعباس بالفرق الفلكلورية    

من المهرجان الدولي للرقص الشعبي بمسرح الجهوي لسيدي بلعباس   12حفل افتتاح الطبعة   

باتنة   –تمنراست  – غرداية  –سيدي بلعباس    – تركيا  – بمشاركة كل من : ايطاليا    

جويلية  01 22:00  

غرداية   –تنشيط ساحة الوئام لسيدي بلعباس بالفرق الفلكلورية  المحلية    

لهواء الطلق شقرون حسني بوهران بمشاركة :  حفل فني بمسرح ا  

تركيا   –ايطاليا   -صربيا  -  

البويرة   –تمنراست   –سيدي بلعباس  –  

19 00 :  

21:30 

 

جويلية  02  

العاصمة ، سيدي   –الأغواط   - حفل فني بمسرح الجهوي لسيدي بلعباس  بمشاركة :  الجبل الأسود 

 بلعباس  

21:00 

 

جويلية  03  

البيض ،سيدي بلعباس    –تيزي وزو  - حفل فني بقاعة السعادة بوهران بمشاركة :  صربيا    21:00 

البيض، سيدي   –تيزي وزو   -صربيا   - حفل فني بمسرح الجهوي لسيدي بلعباس  بمشاركة : سوريا 

 بلعباس  

21:00 

 

جويلية  04  

 

العاصمة ،سيدي بلعباس   –الأغواط    - حفل فني بقاعة السعادة بوهران بمشاركة: الجبل الأسود    21:00 

من المهرجان الدولي للرقص الشعبي بمسرح الهواء الطلق شقرون حسني   12حفل اختتام الطبعة 

وزو  تيزي  –الأغواط     -سوريا   – بوهران بمشاركة كل من اليونان   

جويلية   05 21:30  



 

 

 

 

 

 

 دار الثقافة والفنون 

 

 جويلية   16إلى    جوان   16من   التوقيت 

 10:00من الساعة  

 22:00إلى الساعة  

 وهران المتوسطية   المعرض الوطني للفن التشكيلي

 للفنانة التشكيلية فائزة طهراويمعرض 

 

 التاريخ    عرضال  التوقيت  

 29/6 سهرة صحراوية لولاية بشار  18:00

 30/6 سهرة شاوية لولاية خنشلة  18:00

 01/7 سهرة في القول لولاية البيض   18:00

 02/7 برنامج المحافظة السامية للأمازيغية   10:00

 03/7 برنامج المحافظة السامية للأمازيغية 10:00

 04/7 حفل عيد الاستقلال بقيادة جوق المايسترو    عبد هللا بن أحمد                   18:00

 05/7 عرض أزياء وهراني جزائري   18:00

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   فعاليات مختلفة

 
 التاريخ فعاليةال فضاءال التوقيت

 10:00من الساعة 

 22:00إلى الساعة 

   O-RONDمعرض  متحف الفن الحديث والمعاصر

 لفن العمارة لمدينة وهران 

 جوان 16من 

 جويلية   6إلى 

 10:00من الساعة 

 22:00إلى الساعة 

 جوان  22من  المعرض الوطني للكتاب  مكتبة بختي بن عودة 

 جويلية   6إلى 

 10:00من الساعة 

 23:00إلى الساعة 

 جوان  25من  ركن المطالعة  القرية المتوسطية 

 جويلية  5إلى 

 10:00الساعة من 

 20:00إلى الساعة 

 معرض الفنون التشكيلية   القرية المتوسطية 

 الالعاب الشعبية معرض 

 جوان  25من 

 جويلية  5إلى 

 10:00من الساعة 

 22:00إلى الساعة 

 اقامة ابداعية  "الرياضة وفن الشارع  مباني  العلى واجهات 

(Streets art ) 

 جوان  25من 

 جويلية   6إلى 

 10:00الساعة من 

 22:00إلى الساعة 

 جوان  25من  معرض الرياضة، الفن والفنانين  متحف الفن الحديث والمعاصر

 جويلية   6إلى 

 10:00من الساعة 

 20:00إلى الساعة 

 دوائر: -القرية المتوسطية

  -قديل  -السانية -واد تليلات -عين الترك

 -بوتليليس  -بئر الجير  -أرزيو -وهران

 بطيوة 

 جوان  25من  قافلة الكتاب والمطالعة العمومية 

 جويلية 5إلى 

 10:00من الساعة 

 22:00إلى الساعة 

 جوان  27من  معرض حول حضارة عصور ما قبل التاريخ في الجزائر  المتحف العمومي الوطني أحمد زبانا

 سبتمبر   27إلى 

 

 

 


