
 انجمهىرٌح انجسائرٌح انذٌممراطٍح انشعثٍح

 وزارج انثمافح 

 دار الثقافة مفدي زكرياء  ورقلة

  2016 جاوفً 12انمىافك نـ  (2966)تروامج االحرفال تراش انسىح األمازٌغٍح ٌىاٌر 

 انمكان طاحة انىشاط وىع انىشاط انىشاط انرارٌخ

 2016 جاوفً 09

  مساء14:00انساعح 
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محاضرج خاطح تانمىاسثح مىجهح نهمرمذرسٍه 

 ذمرذً  تهخٍر   : وانطهثح ٌىشطها االسرار 

 دار انثمافح مفذي زكرٌاء ورلهح

 مذٌرٌح انررتٍح نىالٌح ورلهح 
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 ج ـــــــ انى غاي09مه 

 2016 جاوفً 12

 معارع مرىىعح 

 ـ معرع نهكرة انخاطح تانشخظٍاخ انرارٌخٍح

  و انفىٍح األمازٌغٍح و انمظض  و كرة ذعهٍمٍح 

 ـ معرع نهظىر انرارخٍح خاص تمذٌىح ورلهح 

 ـ معرع نهظىر خاص ترمانٍذ سكان ورلهح

نمساخ أمازٌغٍح  )ـ معرع نهفىىن انرشكٍهٍح  

 (نهفىاوح فضٍهح ممري وانفىان عثذ انحمٍذ مروش

 ـ معرع انثٍد انرمهٍذي انىرلهً  

 ـ ـمعرع انعطىر انرمهٍذٌح و ادواخ انسٌىح 

 ـ معرع مرىىع ذمهٍذي نهرحف انمىسنٍح

 معرع انمىسج و انسرتٍح انىرلهٍح . 

 ـ معرع انحهىٌاخ انرمهٍذٌح 

 ـ معرع نثاش انعروش انىرلهٍح 

 

دار انثمافح مفذي زكرٌاء ورلهح 

 تمشاركح 

 جمعٍح انىفاق انثمافٍح ورلهح 

 جمعٍح انمظر تىرلهح

 جمعٍح سعٍذ عرثح ورلهح 

 فىاوٍه ذشكٍهٍه 

 حرفٍٍه احرار

 

 2016 جاوفً 10

 14:00عهى انساعح 

 :امسٍح شعرٌح أمازٌغٍح ذىشٍظ انشعراء

عثذ انىهاب طحراوي، هراوذو محمذ، جذي عثذ 

 حمعٍح انمظر ورلهح 

نذار انثمافح "ذىاطم"انىادي االدتً 



 مفذي زكرٌاء ورلهح انىىر، حكٍمً محمذ ، ضاوٌح مغذٌر، محمذ تذج مساء

  2016 جاوفً 11

  مساء16:00عهى سا 

 دار انثمافح مفذي زكرٌاء ورلهح انرافىح :حفم فىً امازٌغً ذىشٍظ انفىان 

 "تاوما"جمعٍح واش انىاحاخ 

 2016 جاوفً 12

  طثاحا 10:00عهى سا 
 

  طثاحا 12:00عهى سا 
 

  مساء14:00عهى سا 

 االحرفــــــــال  انرسمً نهرظــــــــاهرج 

 ذىشٍظ انمحٍـــــظ تفرلـــح فهكهىرٌـــح 

 زٌـــــــــارج  انمعــــــــارع

 مساتمـــح فً االكهــح  انشعثٍح انرمهٍذٌح 

 

 :             وذوج ثمافٍح تعىىان 

انثمافــح األمازٌغٍـــح تٍـــه انرراز انمــادي " 

 " وانالمــادي فً مىطمــــح ورلهــــــــح 

 ـ عثذ انىهاب طحراوي: ذىشٍظ االسرار 

 

دار انثمافح مفذي زكرٌاء ورلهح 

 تمشاركح 

 جمعٍح انىفاق انثمافٍح ورلهح 

 جمعٍح انمظر ورلهح 

 جمعٍح سعٍذ عرثح ورلهح 

 مرساتماخ احرار 

 

 جمعٍح انمظر ورلهح 

 

                 

 


