
2016تظاهرة شهر التراث 

عين الشق جوهرة البيضاء

تنميةوتراث 



اإلعدادات 

**اجتماعات مع مختلف المؤسسات المعنية ** 
المفتشية الجهوية للمباني التاريخية ،اإلذاعة الوطنية  ،

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ،مندوبية وزارة السياحة ،

مديرية التربية و التكوين المهني، رجال السلطة 



ول اجتماع في إطار التحضير لشهر التراث بمقاطعة عين الشق بناءا على رسالة أ

كلية وللمباني التاريخية شارك فيه كل من اإلذاعة الوطنية  الجهويةالمفتشية

السلطة ومندوبية التعليم والعلوم اإلنسانية ومندوبية وزارة السياحة واآلداب 

المحلية



الثراثالتي كلفت بدراسة برنامج شهر اللجينة



اجتماع تنسيقي بين مختلف الفعاليات من أجل التأطير لشهر 

التراث



في إطار اإلعداد لشهر أفيردااجتماع مع شركة 

التراث



اللقاءات اإلذاعيةوالندوات الصحافية 



ندوة صحفية حول التعريف بشهر 

التراث



““راديوميد” لقاء على الهواء مباشر 



الزيارة القبلية لألماكن التاريخية

ضريح سيدي مسعود/القاضي ابن ادريس



ادريسلقاضي بن ا



ادريسالقاضي بن 



ضريح سيدي مسعود



سيدي مسعود



اإلفتتاحليوم اإلستعدادات

2016أبريل 22



أبريل 22ليوم اإلفتتاحاإلستعدادات

2016



الترتيبات



الضيوفإلستقبالاإلعداد 



الترتيبات



اإلستقباالت



استقبال الضيوف



استقبال الضيوف



اإلفتتاحكلمة 

انطالق الحفل

فكلوريةفرق 

التقليديةللمنتوجاتزيارة المعرض 



ألقى السيد عبد المالك لكحيلي

خالل حفل افتتاح شهر التراث 

كلمة ترحيبية دعمها بإبراز 

معالم تراثية التي تزخر بها 

مقاطعة عين الشق كقصبة 

القاضي ابن ادريس، الدرب 

القديم والمسجد العتيق



كناوةمع فرقة اإلحتفالبداية 



زيارة المعرض 

الشكيلي



زيارة المعرض التقليدي



زيارة المعرض التقليدي



زيارة المعرض 

التقليدي



المؤسسات التعليمية
:اإلبتدائيةاالمدارس

-ابن خلدون-سيدي مسعود–بين المدن الجديدة –المنظر العام –يعقوب المنصور 

النرجيس–ياسمينة –الوحدة -بن عاشرا-ا-ابن المقفع-البحتري

:اإلعدادية الثانويات

.–ابن ماجة –الفهريةفاطمة –التاميفاطمة -الهبطياإلمام 

الطريسعبد الخالق التاهيليةالثانوية 



زيارات

األماكن األثريةومعرض الصور 

مسابقات في الفن التشكيلي

لقاءات مع فنانين أبناء عين الشق



معرض الصور بمقر المقاطعة



ادريسزيارة قصية القاضي بن 



ادريسزيارة قصية القاضي بن 



زيارة الدرب القديم عين الشق



زيارة المعرض قرب مقر المقاطعة



زيارة مكتبة عين الشق



مكتبة عين الشقزبارة



بمكتبة عين الشقالحكواتيتنشيط 



مسابقة الرسم



مسابقة الرسم



مسابقة الرسم



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



لقاء مع فنان



زيارة المسجد 

العتيق



عين الشقالحبسيزيارة السوق 



مدرسة اإلمام السعدي نحتفل بشهر 

التراث



معرض التحف بمدرسة اإلمام السعدي



عرض مسرحي بمدرسة األمام السعدي



اإلداعةزيارة مقر 



زيارة مقر  اإلذاعة



زيارة مقر اإلذاعة



ورشات،

تدبير األرشيف

الخط العربي

ندوة بيئية

ندوة حول ضغوطات االمتحان

و العلوم اإلنسانيةاألدابيوم دراسي بكلية 

بعين الشق



ورشة تدبير األرشيف



ورشة الخط العربي



ورشة الخط العربي



ورشة الخط العربي



ندوة بيئية



ندوة بيئية



ندوة بيئية



ةبالنسبة للطلباإلمتحاناتندوة حول تدبير ضغوطات 



يوم دراسي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين 

الشق



يوم دراسي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين 

الشق



يوم دراسي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين 

الشق



يوم دراسي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين الشق



يوم دراسي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين الشق



زيارة متحف الكلية خالل اليوم الدراسي بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بعين 

الشق





أمسية شعرية و توقيع الكتاب



أمسية شعرية و توقيع الكتاب



أمسية شعرية و توقيع الكتاب







أمسية شعرية و توقيع الكتاب



أمسية شعرية و توقيع الكتاب



توقيع الكتاب



توقيع الكتاب



أمسية شعرية



أمسية شعرية



توقيع الكتاب



توقيع الكتاب



سهرات فنيةوأمسية دينية 



أمسية بنفحات روحانية بالمسجد العتيق  و امسيتين إلحياء التراث الغنائي

(العيطةو فن –الغيوانيةاألغنية )



صحة

قوافل طبية 

سيدي معروف–لمكانسة–عين الشق 

التبرع بالدم



قافلة طبية



قافلة طبية



قافلة طبية



قافلة طبية 



عملية التبرع بالدم



عملية التبرع بالدم



رياضة



دوري كرة القدم



دوري كرة القدم



سباق على الطريق



انطالقة السباق على الطريق



سباق على الطريق



أنشطة رياضية



أنشطة رياضية



المجتمع المدنيانشطة



أمسية فكاهية لطلبة التكوين السمعي البصري



أمسية فكاهية لطلبة التكوين

السمعي البصري



امسيات شعرية على صعيد معرض الكتاب



امسيات شعرية على صعيد معرض الكتاب



زيارة المجتمع المدني لمآثر عين 

الشق



المجتمع المدني بالمسجد العتيق



معرض سيدي معروف



افتتاح معرض سيدي معروف



فضاءات األطفال بمعرض سيدي معروف



فضاءات األطفال بمعرض سيدي 

معروف



عملية إعذار  لألطفال



معرض سيدي معروف



فضاء األطفال بمعرض عين الشق



فضاء األطفال بمعرض عين الشق



الصبغيبالتالثييوم خاص 



الصبغيبالتالثييوم خاص 



ورش تدبير الضغوطات للموظف



صبيحة األطفال بحديقة عين الشق



صبيحة األطفال بحديقة عين الشق



صبيحة األطفال بحديقة عين الشق



حفل الختام



ةحفل الختام و تقييم تظاهرإلفتتاحكلمة السيد الرئيس 

شهر التراث



اإلختتامجانب من ضيوف حفل 



بداية الحفل مع فرقة لفن 

الملحون



التكريمات



تكريمات



تكريمات



تكريمات



تكريمات



تكريمات



تكريمات



تكريم للطفل الفائز في مسابقة القران



تكريمات



تكريمات



جوائز و هدايا للفائزين في مسابقة 

الرسم



تكريمات



متابعة و استحسان للعروض المقدمة



اختتام على الحفل على إيقاعات 

أحواش



وصالت من الدقة 

العيساوية



مائدة الترحيب بالضيوف



فعاليات شهر التراث  بلوحات فنية للمسرح اختتتمت

الرحال بشوارع عين الشق 






